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Antti Mykkänen
päätoimittaja

Suomi on maailman viidenneksi demokraattisin maa. Näin kertoo tuore Economist Intelli-
gencen maailman demokratia-indeksi. Taakse jää 97 prosenttia maailman maista. 

Kuukauden päästä eduskuntavaalit ovat yksi kansanvallan osoitus ja sen onnistumisen tun-
netuin mittari. Äänestysprosentti noussee viime vaaleista. 

KAKSin kysely paljasti kansalaisille tärkeimmät vaaliteemat: energia, sairaat, vanhukset ja 
rahan arvon laskeminen. Näistä ja lukemattomista muista teemoista riittää vaalikentillä jutun 
juurta.

Suomessa kuitenkin vain puolet ihmisistä luottaa valtakunnan ja maakunnan päättäjiin, 
kuntapäättäjiin kolme viidestä. Huolestuttavaa on, että tuoreen kansalaiskyselymme mukaan 
jopa kaksi kolmesta suomalaisesta ei usko luottamuksen politiikkaan kasvavan seuraavan kym-
menen vuoden kuluessa. 

Luottamus on yksi kaikkien yhteiskuntien kulmakivistä. Se ei kysy yhteiskuntajärjestelmää. 
Yhdysvaltalaisen Edelman Trustin tunnettu vuosittainen luottamusbarometri julkaistiin jo-

kin aika sitten. Tämä 28 maassa ja kaikissa maanosissa tehtävä tutkimus kattaa 60 prosenttia 
maapallolaisista. 

Tutkimus kertoo, että globaalisti vähiten luotetaan mediaan ja maiden hallituksiin. Vain 
yritykset nousevat luottamusrajan yläpuolelle, järjestöt ovat välimaastossa. Henkilöryhmistä 
eniten luotetaan tieteilijöihin ja työkavereihin.

Eniten epäluottamusta kaikkiin tahoihin on läntisissä demokratioissa sekä erityisesti Ja-
panissa ja Etelä-Koreassa. Vahvinta luottamus on Aasian maissa, kärjessä Kiina, Indonesia ja  
Intia. Esimerkiksi Euroopan unioniin luotetaan eniten Kiinassa, epäluottamusta EU:iin taas  
ilmaistaan muun muassa  Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Meille tyypillistä on ajatella, että juuri demokratia luo luottamusta yhteiskuntaan ja eri toi-
mijoihin. 

Maailmassa on kuitenkin lukuisasti maita, joissa valtion päättäjien rooli on kaukana ihmis-
ten arjesta. Aivan muilla tahoilla on merkitystä arkeen. Tästä hyvän esimerkin kertoo se, että 
luottamus yrityksiin ohittaa valtaosassa palloamme luottamuksen maiden hallituksiin. 

Intia maailman väkirikkaimpana demokratiana lyö kokonaisuudessa muut laudalta. Siellä 
yhdistyvät demokratia ja luottamus. Intiassa yli 250 miljoonaa ihmistä, lähes joka viides, kuu-
luu johonkin puolueeseen. Siitä huolimatta vastakohta-asetelmat eivät nouse esiin samalla ta-
valla kuin läntisissä demokratioissa.

Johtopäätös: Monimuotoisuutta on myös ihmisluonnossa ja ihmisen luomissa järjestelmis-
sä. Yksi maailman kattava yhteiskunta- tai valtiojärjestelmä on yhtä todennäköinen kuin yh-
den uskonnon maapallo. Luottamusta on rakennettava myös yli järjestelmien välisten rajojen.

Luottamusta yli rajojen
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AJASSA

MAAILMAN  
TURVALLISINTA  
ARKEA VARMISTAMASSA 

Kunnallisalan kehittämissäätiön Kriisit ja selviytyminen -kutsuseminaari täytti 15. helmikuuta  
Finlandiatalon Pikku-Finlandian pohdinnalla Suomen ja Euroopan turvallisuudesta.

Koronapandemian vuoksi sekä 
kevään 2021 että kevään 2022 
KAKSin seminaarit välitti Alfa-

TV ”kotiyleisölle”. 
Kun edellisen kerran seminaari-

väki kohtasi kasvotusten kevättalvella 
2020, tuskin kukaan osasi ennakoida, 
että seuraavan kerran kohtaaminen 
tapahtuisi pitkään jatkuneen  korona-
pandemian jälkimainingeissa ja sodan 
riehuessa Euroopan itäisellä reunalla 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 

Ilmastokriisin ratkaisemisessakin 
olisi riittävästi työtä. Nyt haasteet ovat 
moninkertaistuneet esimerkiksi so-
dan luoman turvallisuusuhan, ener-
giakysymyksen, inflaation ja julkisen 
talouden velkaantumisen vuoksi.

Suomen kriiseistä selviytymiseen 
paneutui omassa  puheenvuoros-
saan sisäministeriön kansliapäällik-
kö Kirsi Pimiä. 

Suomessa eletään Pimiän mukaan 
edelleen maailman turvallisinta arkea. 

Ja siihen seminaarissa oltiin ha-
kemassa vahvistusta yhteiskunnan 
keskeisillä toimialoilla.

Pimiän mukaan Suomen turval-
lisuustilanteeseen vaikuttavat mo-
net tekijät ja ilmiöt, ja ne vaikuttavat 
päällekkäin ja yhtä aikaa. Lisäksi ne 
vaikuttavat eri väestönosiin eri taval-
la. Niinpä myös varautumisen suun-

nittelussa on huomioitava paremmin 
uhkien vaikutukset erilaisiin ihmi-
siin ja väestöryhmiin.

Pimiä listasi turvallisuuteen vaikut-
taviksi ilmiöiksi sotien ja konfliktien 
sekä ilmastonmuutoksen ja luonto-
kadon lisäksi demokratian, talouden 
ja työn murrokset, uudet teknologiat, 
polarisaation, kaupungistumisen, eri-
arvoistumisen ja syrjäytymisen, säh-
kö- ja tietoverkkoriippuvuuden sekä 
väestön ikääntymisen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan 

on lisännyt suomalaisten huolta, 
mutta yleinen turvallisuuden tunne 
on Kirsi Pimiän mukaan Suomessa 
toistaiseksi korkea, ja Suomessa on 
edelleen maailman turvallisin arki.

Turvallisuutta rakentavana tekijä-
nä Pimiä nosti esiin luottamuksen se-
kä viranomaisiin että muihin ihmisiin.

– Luottamus on meille suomalai-
sille merkittävä pääoma. Se tulee myös 
korostumaan tulevaisuuden kriiseistä 
selviämisessä, Pimiä painotti.

koostanut | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

15.2.2023

Kirsi Pimiä
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AJASSA
teksti | Salla Nazarenko  kuvat | Merja Ojala

Rehtori Harri Mantila Maskus-
ta, kotihoidon johtaja Eila Run-

sala Suupohjalta ja kuntoutusohjaa-
ja Kirsti Salonen Rovaniemeltä ovat 
vuoden 2023 Arjen turvaajat.  Kun-
nallisalan kehittämissäätiön palkin-
not (2 500 euron stipendi ja Matti 
Peltokankaan Arjen turvaaja -veis-
tos) jakoi presidentti Tarja Halonen 
KAKSin vuosiseminaarissa ”Kriisit ja 
selviytyminen” 

Arjen turvaaja -kunniamaininnan 
sai  tietoliikenneasiantuntija ja vapaa-
ehtoistyöntekijä Reino Tuovinen  
Pielavedeltä.

Muun muassa näin palkitsemisia 
perusteltiin:

Rehtori Harri Mantila on ihmis-
läheinen ja mukana koulun arjessa 
niin paljon kuin mahdollista.

Kurittulan koulu on 425 oppilaan 
alakoulu, jonne on keskitetty paljon  

VUODEN 2023  ARJEN  TURVAAJAT PALKITTIIN

Luottamusta viranomaisiin ja 
yhteiskuntaan ei voi kuitenkaan 
pitää itsestäänselvyytenä Suomes-
sakaan.

– Viranomaisten on tärkeää yllä-
pitää luottamusta muun muassa lä-
pinäkyvällä päätöksenteolla, Pimiä 
korosti.

Euroopan ja maailman näky-
miä seminaarissa arvioivat entiset 
komissaarit Erkki Liikanen, Olli 
Rehn ja Jyrki Katainen. 

Hyvinvointialueiden johtajat 
Marko Korhonen (Pohjois-Sa-

vo) ja Kirsi Varhila (Satakunta) 
ruotivat Tampereen pormestari 
Anna-Kaisa Ikosen ja Kuntajoh-
tajat ry:n puheenjohtajan Rinna 
Ikola-Norrbackan kanssa hyvin-
vointialueiden ja kuntien yhteistä 
tulevaisuutta.

Perspektiiviä Suomen ja Euroo-
pan kriiseihin ja turvallisuusky-
symyksiin toi puheenvuorossaan 
historioitsija Teemu Keskisarja.

Näiden kaikkien pohdinnoista 
kooste Polemiikin seuraavilla au-
keamilla.∙

Teemu Keskisarja

Musiikkiteatteri Kapsäkin esitys toi hilpeyttä vakavien asioiden keskelle.
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VUODEN 2023  ARJEN  TURVAAJAT PALKITTIIN

Sieltä löydät palkittujen palkitsemis- 
perustelut kokonaisuudessaan

Palkinnot jakoi presidentti Tarja Halonen. 
Hänen vierellään Harri Mantila, Kirsti  
Salonen, Eila Runsala ja kunnianmainin-
nan saanut Reino Tuovinen.

➨ Katso Kaks.fi

kunnan erityisopetusta. Mantila 
joutuu työssään niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti raskaisiin tilanteisiin 
oppilaiden parissa. Tilanteet kuor-
mittavat myös henkilökuntaa, jolloin 
rehtorin tuki on henkilöstön jaksa-
misen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Mantilan luokassa olevalla oppi-
laalla todettiin pitkäaikainen sairaus 
vuonna 2001, minkä vuoksi hän ke-
hitti toimivan etäopetusmallin. 

Tuolloin etäopetusta ei ollut vielä 
käytetty yksittäisen oppilaan koulun-
käynnin tukena. Etäopetusmallissa 
koulusta poissaoleva oppilas seurasi 
ja osallistui reaaliaikaisesti oman ko-
tiluokan opetukseen. 

Mantila on ollut mukana järjes-
tämässä etäopetusta eri puolilla Suo-
mea kaikilla kouluasteilla. Hänen 
kokemuksestaan oli suurta hyötyä, 
kun Maskun kunnassa siirryttiin ke-

väällä 2020 etäopetukseen.
Kotihoidon johtaja Eila Runsala 

on pitkän linjan sote-alan arjen tur-
vaaja ja kehittäjä.

Runsala on pitkäjänteisesti ke-
hittänyt niin itseään kuin sote-alan 
organisaatioiden palveluja, millä on 
ollut laaja-alainen vaikutus kunta-
laisten arkeen ja hyvinvointiin. Hä-
nen työkokemuksensa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä käsit-
tää yli 42 vuoden ajanjakson. Hän jäi 
eläkkeelle tämän vuoden alussa.

Runsalalla on vahva sosiaali- ja 
terveydenhuollon koulutustausta. Se 
kertoo hänen kyvystään ymmärtää 
asioita laaja-alaisesti eri tasoilta. 

Esihenkilönä hän on aktiivinen, 
ennakoiva, ihmisten ja asioiden joh-
taja, joka tekee vahvaa yhteistyötä 
muun muassa muiden Suupohjan pe-
ruspalveluliikelaitoskuntayhtymän  

hoidon ja hoivan palvelualueen joh-
don ja esihenkilöiden kanssa.  

Kuntoutusohjaaja Kirsti Salo-
nen on vammaistyön lähihoitaja ja 
puhevammaisten tulkki Kolpeneen 
tuki- ja osaamiskeskuksessa Rova-
niemellä.

Kuntoutusohjaajan työssään 
hänen tehtävänsä on pyrkiä vai-
kuttamaan asiakaskuntansa elämän-
laadun, osallisuuden ja hyvän arjen 
mahdollisuuksiin vammasta tai sai-
raudesta huolimatta. 

Salonen on ollut kehittämässä laa-
jalla Lapin alueella kuntoutusohja-
uksen mallia erityislapsiperheiden 
tueksi. Hänen vahvuuksiinsa kuu-
luu kommunikaatio-osaaminen, per-
hetyön ja verkostotyön kehittäminen 
sekä asiakkaan arjessa tapahtuvien 
kuntoutuksen mahdollisuuksien löy-
täminen.

Kunniamaininnalla tunnustettu 
Reino Tuovinen on asentanut Piela-
veden kunnassa vapaaehtoistyönään 
ikääntyneiden ja muiden asiakasryh-
mien turvapuhelimet noin 30 vuoden 
ajan.

Pitkän työuransa aikana tietolii-
kenneasentajana ja eläkkeelle jäätyään 
hän on asentanut, huoltanut, opasta-
nut ja neuvonut vapaaehtoistyönään 
Pielaveden perusturvan palvelujen 
piirissä olevia ikääntyneitä ja erityis-
palvelujen asiakkaita turvapuhelimi-
en ja muiden turvalaitteiden käytössä. 

Tuovisen tapa kohdata asiakkaat 
on aina lämminhenkistä ja asiakkai-
den yksilölliset tarpeet ja kyvyt huo-
mioonottavaa. 

Hänen asiakastyönsä avulla on 
pystytty järjestämään lukuisten kun-
talaisten kotona pärjääminen ja tur-
vallinen olo.∙
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AJASSA
teksti | Salla Nazarenko  kuvat  | Merja Ojala

Hyvinvointialueet ovat nyt ole-
massa ja niiden kehittäminen 
päivittäistä työtä. Fokuksen tu-

lisi nyt olla ihmisissä eikä kuntien ja 
hyvinvointialueiden rajapinnoissa. 

Kaikkiaan 6 000 ihmistä, tuhat so-
pimusta, 5 000 hyllymetriä asiakirjoja, 
valtava määrä dataa. Siirtymä hyvin-
vointialueille oli erityisesti suurissa 
kaupungeissa valtava: esimerkkiluvut 
antoi Tampereen pormestari Anna-
Kaisa Ikonen. Kuitenkin nyt on luotu 
vasta kuori, ja työ on vasta alkamassa. 

Siirtymä meni eri kokoisissa kun-
nissa eri tavoin. Asikkalan kunnanjoh-
taja Rinna Ikola-Norrbacka muistut- 

ti, että siellä hyvinvointikuntayhtymä 
perustettiin jo vuonna 2016. Muutos 
sujui pehmeästi.

– Asiat lähtivät rullaamaan, palkat 
tuli maksettua ja monta vuodenvaih-
teen molemmin puolin tapetilla ollut-
ta asiaa saatiin eteenpäin.

Ikola-Norrbackan mukaan kunta-
laisilla on kuitenkin vielä epävarmuuk-
sia ja kysymyksiä tulee esimerkiksi 
terveyskeskukseen liittyen myös kun-
nanjohtajan sähköpostiin. 

Kuntajohtajat ry:n puheenjohta-
ja Ikola-Norrbacka sanookin, että nyt 
on tärkeää muistaa, että hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen kuuluu edel-

Kansalainen keskiöön, 
toivoivat KAKSin panelistit 
”Kaupungit, kunnat ja  
hyvinvointialueet  
– kilpailijat vai kumppanit” 
-keskustelussa.

"KANSALAISEN  
ELÄMÄNTEHTÄVÄ  
EI OLE PYÖRIÄ SOTESSA"
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leen kuntien perustehtävään. 
Isolla kaupungilla on taas palvelu-

ketjujen kanssa paljonkin pohdittavaa. 
Anna-Kaisa Ikonen muistutti siitä, että 
joissakin asioissa isoissa kaupungeissa 
on tehty vaadittua enemmän.  

– Pitää miettiä, mitä tarkoitamme 
yhdenvertaisuudella. Se ei saisi tar-
koittaa tasapäistämistä vaan sen tun-
nistamista, että erilaisilla alueilla on 
erilaisia tarpeita.

Satakunnan hyvinvointialuejohta-
ja Kirsi Varhila totesi, että hänen joh-
tamallaan hyvinvointialueella ollaan 
lähdetty valmistelussa liikkeelle myö-
hään. 

Satakunnan kaltaisilla ”sirpalemaa-
kunnilla” tekeminen on nyt jopa hel-
pompaa kuin niillä, jotka ovat toimineet 
kuntayhtymämuodossa. Nyt Satakun-
nan sisällä rakennetaan yhdenvertai-
suutta – se ei kuitenkaan tee alueesta 
valtakunnallisesti yhdenvertaista. Eikä 
päätöksenteko ole aina helppoa.

– Hyvinvointialueet eivät tuota 
palveluja kunnoille vaan asukkaille, ja 
tämän ymmärtäminen on poliittisille 
päättäjille erinomaisen vaikeaa, Varhi-
la napautti. 

Erityistä huolta kuntapäättäjis-
sä aiheuttaa eliniänodote ja erityises-
ti nuoret miehet. Miesten eliniänodote 

Yhdenvertaisuus ei saisi tarkoittaa 
tasapäistämistä vaan sen tunnistamista,  
että erilaisilla alueilla on erilaisia tarpeita.

Anna-Kaisa Ikonen"KANSALAISEN  
ELÄMÄNTEHTÄVÄ  
EI OLE PYÖRIÄ SOTESSA"

Rinna Ikola-Norrbacka
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AJASSA
teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat  | Merja Ojala

nyt olisi hyvä käydä läpi eri  
hyvinvointialueiden best practise 
-käytäntöjä ja luottaa siihen,  
että mennään oikeaan suuntaan.

on matalampi kuin naisilla, ja Suomi 
on jakautunut osiin. 

Kirsi Varhilan mukaan koulutus 
liittyy asiaan tiiviisti: mitä koulute-
tumpi väestö, sitä paremmin se voi. 

– Tämä ei ole nopea muuttuja, 
mutta kuntia ja koulutuksen järjestä-
jiä tarvitaan mukaan.

Tampereen Anna-Kaisa Ikonen 
huomautti, että kymmenen prosent-
tia suomalaisista aiheuttaa 60 – 70 
prosenttia koko järjestelmän kustan-
nuksista. 

2010-luvulla sairaanhoitopiirit 
ja kuntayhtymät satsasivat erikois-
sairaanhoitoon, olisiko panostuksen 
kuitenkin oltava perusterveyden-
huollossa? 

Kirsi Varhilan mukaan luku on 
pikemminkin 70 – 80 prosenttia. 
Näille ihmisille tarvitaan moniam-
matillista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon osaamista, mutta ylivoimainen 
enemmistö kansalaisista on satun-

naisia sote-palvelujen käyttäjiä.
Pohjois-Savon hyvinvointialue-

johtaja Marko Korhonen totesi, että 
THL:n sairastavuusindeksin kärki-
paikka ei todellakaan ole tavoittelun 
arvoinen. Se, että maailman terveim-
mistä vauvoista kasvaa maailman 
sairaimpia kolmikymppisiä, on asia, 
johon täytyy jatkossa puuttua. 

– Terveysongelmien syyt ovat 
usein sosiaalipoliittisia, Marko Kor-
honen muistutti.

Monisairastuvuus ilmiönä on 
Korhosen mukaan tunnistettu jo ajat 
sitten, mutta yksiselitteinen ratkai-
su puuttuu. Nuorelle iälle kasautuva 
monien ongelmien vyyhti olisi kyet-
tävä avaamaan. 

Tampereen Anna-Kaisa Ikosen 
mukaan hyvinvointialueilla tärke-
ää olisi rakentaa moniammatillisia 
tiimimalleja, joiden kautta ihminen 
etenisi palveluissa. Näissä järjeste-
lyissä ollaan myöhässä. Myös dataa Kirsi Varhila
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tulisi käyttää tukena ja kuntakenttä 
on suuressa roolissa. 

– Työ alkaa neuvolasta: jos näh-
dään, että perheellä on haasteita, 
tulee ihmisiä tukea varhaiskasvatuk-
sessa, perusopetuksessa ja tarjota 
eväitä sieltä. Myös liikkumattomuus 
on iso asia ja kuntien vastuulla, Iko-
nen muistutti ja toivoi, että organi-
saatiorajat välillä unohtuisivat.

Rinna Ikola-Norrbacka toivoi hy-
vinvointialueilta vastuuta ja kunti-
en kuulemista. Pienissä kunnissa on 

usein hyvä käsitys ongelmista. Jopa 
ihmiset, jotka palveluja kaipaisivat, 
ovat tiedossa. Kunnat ovat valmiita 
tekemään hyvinvoinnin edistämisen 
työtä, jotta moniongelmaiset tunnis-
tettaisiin ja saataisiin hoidon pariin, 
ja siinä hyvinvointialueilta kaivataan 
kykyä vuoropuheluun. 

Paneelissa käytiin myös keskuste-
lua rajapinnoista. Marko Korhonen 
kuittasi tämän keskustelun olevan jo 
hieman menneen talven lumia. 

– Kansalainen itsessään on yhdis-

tävä tekijä. Kansalaiselle on se ja sa-
ma, kuka palvelut järjestää, kunhan 
homma toimii. Hänen elämäntehtä-
vänsä ei ole pyöriä sotessa.

Rinna Ikola-Norrbacka muistutti, 
että kehitystyö jatkuu. 

– Uudistusta on tehty pitkään ja 
hartaasti ja turha on kuvitella, että se 
on valmis. Nyt olisi hyvä käydä läpi 
eri hyvinvointialueiden best practi-
ce- käytäntöjä ja luottaa siihen, että 
mennään oikeaan suuntaan, Rinna 
Ikola-Norrbacka summasi.∙

nuorelle iälle kasautuva 
monien ongelmien vyyhti  
olisi kyettävä avaamaan.Marko Korhonen

Antti Mykkänen toimi seminaarin isäntänä.Kirsi Varhila Merja Taponen
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Olli Rehn muistutti, että Eu-
rooppa ja Suomen kansain-

välinen toimintaympäristö on nyt 
samankaltaisessa murroksessa kuin 
1990-luvun alkupuolella. Erona on 
se, että 1990-luvun murroksessa 
mentiin eteenpäin. Nyt liikutaan pi-
kemminkin peruutusvaihteella, jota 
dominoi voimapolitiikka. 

Rehnin mukaan mahdollisia ske-
naarioita ovat muun muassa  uuteen 
kylmään sotaan ajautuminen, jolloin 
Yhdysvallat ja EU asettuvat vastaan 
Kiinan ja Venäjän johtamaa autori-
taaristen valtioiden joukkoa. 

Toisessa skenaariossa globalisaa-
tio palaisi tai elpyisi, jolloin Yhdys-
vallat, Eurooppa ja Kiina pystyisivät 
yhteistyöhön ilman Venäjää. 

Olli Rehnin mukaan Suomen kan-
nalta yhteistyö olisi ehdottomasti 

parempi vaihtoehto. Maailman kan-
nalta ehdottoman tärkeä tosiasia on 
se, että ilman Kiinaa, Intiaa, Indone-
siaa ja Brasiliaa ilmastonmuutosta ei 
saada pysäytettyä. 

Rehn korosti kriisinkestävyyttä 
ja sitä, että kriiseissä on myös hyvät 
puolensa: meneillään oleva kriisi on 
vauhdittamassa vihreää siirtymää. 

Suomesta Rehn totesi, että meillä 
on ihan kelpo hyvinvointiyhteiskun-
ta, mutta liian pieni kansantalous sitä 
kannattelemaan.

– Toisaalta meillä on kokemusta 
selviytymisestä. Esimerkiksi 1990-lu-
vulla pystyttiin uudistamaan Suomea 

Poliittinen puhetapa  
huolestuttaa komissaareja
Ex-komissaarien paneelissa 
Euroopan keskuspankin eettisen 
komitean puheenjohtaja  
Erkki Liikanen, Suomen pankin 
pääjohtaja Olli Rehn ja Sitran 
yliasiamies Jyrki Katainen pohti-
vat tulevaisuutta levottomuuden 
ja epävarmuuden ajassa. 

ukrainan on tärkeää aloittaa  
instituutioidensa uudistaminen  
jo sodan aikana.

AJASSA
teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat  | Merja Ojala
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ja olen ihan varma siitä, että meillä on 
kaikki evää olla paitsi selviytyjä, myös 
menestyjäkansa. Se edellyttää uudis-
tuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön.

Erkki Liikanen kehui Euroop-
paa sen kyvystä hoitaa kolmessa vuo-
dessa vaikeat kriisit. 

Ensin koronarokote saatiin mark-
kinoille alle vuodessa ja pandemialta 
taitettiin kärki yhdessä. Sen jälkeen 
kyettiin kääntämään talouden syök-
sykierre elvytyksellä, mikä oli poikke-
uksellista EU:n historiassa. Ukrainan 
järkyttävän sodan alettuakin Euroop-
pa kykeni kokoamaan voimansa. 

Myös Liikanen korosti maailman 
jakautumista. Esimerkiksi YK:n Ve-
näjä-äänestyksessä pidättäytyneiden 
ryhmä edusti suurinta osaa maail-
man väkiluvusta. 

Globaaleissa ilmastostandardeis-
sa on Liikasen mukaan  ensiarvoisen 
tärkeää saada mukaan Kiina, Intia ja 
Brasilia. 

Jyrki Katainen nosti esiin han-
kaluusharhan: hänen mukaansa 
usein ajatellaan, että asiat ovat han-
kalia, mutta kun tulee tiukka paikka, 
ne muuttuvat mahdollisuuksiksi. Tä-
mä on EU:n tasolla pätenyt esimer-
kiksi ilmastosiirtymään tai aseapuun.

Suomelta Katainen toivoi aloite- 

kykyä. Väistyvän yliasiamiehen mu-
kaan me suomalaiset olemme älyt-
tömän hyviä tietämään, mitä me 
vastustamme. Sen sijaan määrätie-
toista pohdintaa, millaisen EU:n ha-
luamme, meillä kuulee vähemmän. 

Paneelissa sivuttiin myös Afrikan 
kehitystä. Afrikka on ainoa maanosa, 
jonka väkiluku edelleen kasvaa. Afri-
kan tulevaisuus on avainkysymys ko-
ko maailmalle. 

Erkki Liikanen muistutti, että Jut-
ta Urpilainen on Afrikka-komissaa-
rina Suomessa vähätellyssä, mutta 
Euroopassa erittäin tärkeässä roolissa.  

Lopuksi sivuttiin EU:n laajentu-
mista. 

Olli Rehn sanoi, että lähimmän 
vuosikymmeninä painopiste tu-
lee olemaan Kaakkois-Euroopassa, 
Länsi-Balkanin suunnalla. Ukrai-
nan pääsy EU:n jäsenehdokkaaksi on 
vahva poliittinen viesti, mutta Ukrai-
nan kyky saada yhteiskuntansa EU-
kriteerit täyttävään kuntoon tulee 
viemään aikaa. 

Erkki Liikanen muistutti, että 
Ukrainan on tärkeää aloittaa insti-
tuutioidensa uudistaminen jo sodan 
aikana. 

Jyrki Katainen huomautti, et-
tä EU:n ei kannata laittaa ovia kiinni 
niiltä Euroopan lähialueiden mail-
ta, joita eurooppalainen arvoyhtei-
sö kiinnostaa. Jos Eurooppa antaisi 
rukkaset, maat hakisivat yhteistyötä  

Venäjän ja tiettyjen arabimaiden 
kanssa. Tuo yhteistyö olisi vaarassa 
kääntyä EU:ta vastaan. 

– Edellisellä laajentumiskier-
roksella Romania ja Bulgaria pääsi-
vät mukaan, vaikka instituutiot eivät 
kaikelta osin olleet kunnossa. Tuota 
voi kritisoida, mutta kyse oli silloin-
kin siitä, että haluammeko ajaa osan 
maista, jotka haluavat tulla demokra-
tiamme piiriin, autoritaaristen mai-
den yhteyteen.

Myös Katainen korosti Ukrainan 
kohdalla tarvetta saada instituutiot 
kuntoon jo sodan aikana. 

Lopuksi puhuttiin keskustelu-
kulttuurin kärjistymisestä, joka huo-
lestutti kaikkia. 

Jyrki Katainen vertasi Twitteriä 
pesäpallomailan antamiseen suoma-
laisille aikuisille. Pelaamisen sijaan 
he päätyvät lyömään.

– Kauhistuttaa ajatella, mitä tei-
nit ajattelevat isästään, kun katso-
vat Twitteriä.  Ajattelevatko he, että 
tämä on hyväksyttävää ja normaalia 
aikuisuutta. Suomessa on vaalit ovel-
la. Sieltä voisi valita asiallisimmat 
ehdokkaat. Sellainen on aika vähän 
muodissa tällä hetkellä, muistutti 
Katainen.∙

Jos Eurooppa antaisi rukkaset lähi- 
alueiden maille, hakisivat ne yhteistyötä 
venäjän ja tiettyjen arabimaiden kanssa.

kriiseissä on myös hyvät puolensa: 
meneillään oleva kriisi on  
vauhdittamassa vihreää siirtymää.
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koostanut | Eeva-Liisa Hynynenteksti | KAKS / Polemiikki

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar Public. Aineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.–7.12.2022. Haastatteluja tehtiin yhteensä 
1 029. Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on  
koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
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KAKSin galluptutkimuksen 
mukaan suomalaiset arvioi-

vat maailman ongelmien syve- 
nevän seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. 

Jokseenkin yksimielisiä ol-
laan siitä, että kyberhyökkäyk- 
set ja tietomurrot (81 %), pako-
laisongelmat (75 %), yhteiskun-
nalliset levottomuudet (68 %),  
valtioiden talous- ja velkaon-
gelmat (64 %) sekä köyhyys ja 
puute (62 %) piinaavat ihmis-
kuntaa aiempaa pahemmin 
muodoin. 

Vähiten pelätään ydinsotien  
syntyä (45 %) ja teknologian 
riistäytymistä ihmisen hallin-
nasta (47 %).

Tuloksista huokuu tulevai-
suuden kuva, jossa kansain-
välinen rikollisuus, ihmis- ja 
elinkauppa (61 %), liikakansoi-
tus (61 %), ympäristöongelmat, 
ilmastonmuutos ja luontoka-
to (60 %) pahenevat. Kansain-

välinen terrorismi, perinteiset 
sodat ja konfliktit (56 %) vaivaa-
vat. Kansainvälisten suuryritys-
ten hallitsematon kasvu (55 %), 
kauppasodat sekä sairaudet ja 
epidemiat (52 %) ovat riesana.

Naiset ovat miehiä enem-
män huolissaan käytännössä 
kaikista asioista. 18 – 30 -vuotiai- 
den keskuudessa on keskimää-
rää enemmän niitä, jotka pitävät 
mahdollisena köyhyyden vä-
hentymistä ja kansainvälisen ri-
kollisuuden suitsemista. Nuoret 
myös suhtautuvat keskimäärää 
hieman optimistisemmin ympä-
ristöongelmien selättämiseen. 

Yli 60-vuotiaat ovat nuo-
ria useammin huolissaan kan-
sainvälisestä terrorismista ja 
rikollisuudesta sekä aseellisista 
konflikteista.

Heikommin koulutetut 
asennoituvat keskimäärää pessi- 
mistisemmin ydinsotien uhkiin, 
köyhyyden sekä kansainvälisen 
rikollisuuden ja korruption ke-
hitykseen maailmassa. Myös vä-

estönkasvu askarruttaa etenkin 
heikommin koulutettuja väes-
töryhmiä.

SDP:n ja kokoomuksen kan-
nattajat arvioivat maailman 
muutosta varsin keskivertoisesti. 
Kokoomuksen tukijat ovat kui-
tenkin muita huolestuneempia 
valtioiden talous- ja velkaongel-
mista, mahdollisista yhteiskun-
nallisista levottomuuksista sekä 
erilaisista kyberuhkista. 

Perussuomalaisten tukijoi-
den mielestä lähes kaikki ongel- 
mat ovat kärjistymässä. Poikke-
uksen muodostavat ilmaston-
muutos ja ympäristöongelmat.

Keskustan kannattajien jou- 
kossa kannetaan huolta köy-
hyyden ja puutteen rinnalla so- 
dista, epidemioista ja kansain-
välisestä terrorismista. 

Vasemmistoliiton ja vihrei-
den tukijat löytävät toisensa 
monissa muutosarvioissa. Näin 
etenkin ilmastonmuutosta ja 
ympäristöongelmien muutosta 
koskevissa arvioissa.∙

kaks tutki

Kuntalaisten rankinglistalla liikuntaan ja 
urheiluun liittyvät palvelut kohosivat kär-
keen, kun arvioitiin palveluiden riittävyyttä.

kyberhyökkäykset 
ja tietomurrot 
lisääntyvät

81%
köyhyys ja puute
piinaavat

62%
ydinsodan uhka  
pelottaa

45%

nuoret suhtautuvat keskimääräistä hieman optimistisemmin 
ympäristö-ongelmien selättämiseen.

MAAILMAN ONGELMAT SYVENEMÄSSÄ  
– KYBERHYÖKKÄYKSET JA PAKOLAISKRIISIT KÄRJESSÄ

liikakansoitus 
pahenee

61%
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TUTKIMUS ENSIMMÄISISTÄ ALUEVAALEISTA:
ALUEVALTUUTETUT VALITTIIN  
ALUEPERUSTEIN  
– oman kunnan edustus äänestäjille tärkeä

Ihanteellinen kunta, Ihantola?  
Millainen se olisi ikääntyvän etätyöläisen näkökulmasta?
blogissaan terveisiä kuntapäättäjille lähettää standardoinnin asiantuntija @suvipasa 
https://sfs.fi/blogi/rollaattorit-parkkiin-elokuva-alkaa/ #standardeista #kunta #kunnat

Monet kansalaiset äänestivät 
tammikuun 2021 aluevaaleissa 

alueperusteisesti. Useat äänestäjät  pi-
tivät aluevaaleja toissijaisina vaaleina. 
Näistäkin syistä aluevaalien äänestys-
prosentti ja puoluekannatus poikkesi-
vat merkittävästi esimerkiksi vuoden 
2019 eduskuntavaalien äänestyspro-
sentista ja puoluekannatuksesta.

Tämä käy ilmi KAKSin Tutkimus-
julkaisut-sarjassa tammikuussa jul-
kaistusta aluevaalitutkimuksesta.

Tutkimuksen kohteina olivat 
vaalituloksen lisäksi aluevaalien  
ehdokasasettelu, vaaliteemat ja vaali- 
viestintä, äänestysaktiivisuus, väes-
töryhmien edustus aluevaltuustoissa 
sekä äänestysvalintojen painottumi-
nen ja perustelut.

Tilastokeskuksen rekisteri- ja ti-
lastoaineistojen ohella käytössä on 
ollut aluevaalien jälkeen kerätty val-
takunnallisesti edustava kysely alue-
vaalien äänioikeutetuista. 

Lisäksi tutkimuksessa hyödyn-
nettiin aluevaalien kannatusmitta-
uksia sekä analysoitiin ehdokkaiden 
vaalirahoitusta, puolueiden aluevaa-
liohjelmia ja television aluevaalikes-
kusteluja.

Mitä tutkimus paljastaa?
Aluevaalit tukivat monipuolisesti  
alueellista kansanvaltaa. Aluevaalien  
vaalijärjestelyt sujuivat korona-ajas-

ta huolimatta hyvin, mutta vaalivies-
tintää vaikeutti vaalipäivän ajoit-
tuminen tammikuulle 2022. Osa 
kampanjoinnista osui loma-aikaan, 
mikä korosti sosiaalisen median 
merkitystä vaaliviestinnässä.

Aluevaalit eivät herättäneet 
useimpien täysi-ikäisten kiinnostus-
ta. Aluevaaleja seurattiin vähemmän 
kuin kuntavaaleja. 

Äänestysaktiivisuus jäi 47,5 pro-
senttiin. Tästä  kärsivät erityisesti pe-
russuomalaiset ja vihreät. Näiden 
puolueiden kannatus jäi aluevaaleis-
sa selvästi puolueiden eduskuntavaa-
likannatusta matalammaksi.

Puolue- ja ehdokasvalinnan pe-
rusteet muistuttivat aluevaaleissa 
kuntavaalien äänestysperusteita. Alue-
vaaleille oli lisäksi leimallista kunta-
perusteinen äänestäminen. Kolme 
neljästä äänesti aluevaaleissa omassa 
kunnassa asuvaa ehdokasta. 

Asukasmäärältään suurimmissa 
kunnissa omassa kunnassa asuvia so-
veltuvia ehdokkaita löytyi helpoim-
min myös äänestäjien ensisijaisista 
puoluevaihtoehdoista.

Sen sijaan pienemmissä kunnis-
sa äänestäjät punnitsivat useammin, 
onko omassa kunnassa asuvan eh-
dokkaan saaminen aluevaltuustoon 
tärkeämpää kuin oman ensisijaisen 
puolueen ehdokkaan äänestäminen. 

Puolueista eniten asetelmasta 

hyötyi keskusta, jonka äänistä noin 
viidennes tuli vakiintuneen puolue-
kantansa vastaisesti äänestäneiltä 
liikkuvilta äänestäjiltä. He halusivat 
turvata oman kuntansa edustuksen 
aluevaltuustoon.

Terveyspalvelut painottuivat 
aluevaalien asiakysymyksenä. Mo-
net pienten kuntien äänestäjät halu-
sivat turvata äänestysratkaisuillaan 
nimenomaan paikallisten palvelujen, 
kuten terveyskeskusten, säilymisen 
omassa kunnassa.

Vaalitutkija Sami Borgin toteut-
tama aluevaalitutkimus perustuu 
monipuolisiin rekisteri- ja tulos-
tietoihin, media-aineistoihin sekä 
aluevaalien jälkeen Kantar TNS:n 
keräämän valtakunnallisen valitsija-
kyselyn tuloksiin. 

Borgin lisäksi tutkimukseen osal-
listui YTM Salla Vadén, joka vastasi 
puolueiden aluevaaliohjelmien se-
kä television aluevaalikeskustelujen 
analysoinnista. ∙

Borg, Sami. (2023) Alue-
vaalitutkimus 2022. Tutki-
mus Suomen ensimmäisistä 
aluevaaleista. Kunnallisalan 
kehittämissäätiön Tutkimus-
julkaisu-sarjan julkaisu nro 
116. Helsinki: KAKS.

 ➨ Ladattavissa tästä:



16 polemiikki 1/2023



polemiikki 1/2023          17

Venäjän opetukset
Historioitsija Teemu 
Keskisarjalla on asiaa 
kuntien ja hyvinvointi- 
alueiden päättäjille.  
Ei ehkä sellaista, jota  
on miellyttävää kuulla, 
mutta välttämätöntä 
kuitenkin.

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

T
eemu Keskisarja puhui päättä-
jille KAKSin Kriisit ja selviyty-
minen -seminaarissa. Polemiikin 
lukijoille hän kertoi ajatuksiaan 

puhelinhaastattelussa vain joitakin 
päiviä ennen seminaaria. 

Aloitetaan siis.
Ensin meidät yllätti koronapan-

demia. Sitten Venäjän raju hyökkäys 
Ukrainaan. Koemme eläneemme vii-
me vuodet poikkeusaikaa – ja moni 
odottaa jo paluuta normaaliin päivä-
järjestykseen.

Nyt Teemu Keskisarja häiritsee 
toiveitamme. 

– Me emme huomanneet, että 
toisen maailmansodan päättymisen 
jälkeen viimeiset seitsemänkym-
mentä vuotta ovat olleet poikkeuk-
sellista onnen aikaa, hän sanoo ja 
jatkaa.

– Nyt taannumme siihen todel-
lisuuteen, jossa sota, nälkä ja taudit 
tulevat silloin tällöin kyläilemään 
luoksemme.

Se, että itäinen rajanaapurim-
me on hyökännyt toisen naapurin-
sa kimppuun, on tuttua Suomenkin 
historiassa. 

Suomalaisia on tapettu, joukko-
raiskattu, kuljetettu orjiksi Venäjäl-

le – etenkin lapsia. 
Teemu Keskisarjan mukaan yk-

si Suomen historian rankimpia 
ajanjaksoja oli Isonvihan aika kol-
misensataa vuotta sitten. Koko Poh-
janmaa ja monet muutkin seudut 
kokivat lähes  apokalyptistä tuhoa.

– Joistakin pitäjistä loppuivat 
miehet. Suomalaisten sukupuutto-
kin oli lähellä. Silti elämän oli jat-
kuttava ja jonkun oli kylvettävä 
siemenet maahan, hän sanoo.

Suomen historiasta löytyy Kes-
kisarjan mukaan uskomattomia esi-
merkkejä selviytymisestä kriisien ja 
sotien keskellä. 

Yksi näistä on aapiskirjan paina-
minen silloin kun Suomesta olivat 
tuhoutuneet kirjapainot ja paperi-
myllytkin. 

Pälkäneellä kirjanpainaja Daniel 
Medelplan kaiversi vuonna 1719 
puulaatoille puuaapisen, jonka taka-
kannessa koreili aapiskukko. 

Kyseessä oli Johannes Gezelius  
vanhemman aapiskirja ”Yxi paras 
lasten twara” alun perin vuodelta 
1666, jonka painolaatat Medelplan 
siis kaiversi uudelleen, jotta kansa 
pääsi opettelemaan lukutaitoa sodan 
melskeiden keskellä.  

Keskisarja ei mässäile väkival-
lalla, eikä hänen edes tarvitse sitä 
tehdä osoittaakseen, millaisia sotia 
Venäjä on käynyt. Butsha, Irpin ja 
Mariupol ovat tämän ajan todistuk-
sia siitä.

- joistakin pitäjistä loppuivat  
miehet. suomalaisten suku- 
puuttokin oli lähellä.
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Teemu Keskisarja ei viitsi teesken-
nellä suurta ennustajaa Venäjän 

sotatoimien kohdalla.
– Kuten monet muutkin, tulin yl-

lätetyksi häpeällisesti housut kin-
tuissa, hän sanoo.

”Häpeällisesti” viitannee siihen, 
että historioitsijoiden kenties olete-
taan ennustavan tapahtumien kul-
kua rivikansalaisia paremmin.

– Joulukuussa 2021 noin kolme 
kuukautta ennen Venäjän hyökkä-
ystä sanoin kylläkin, että ehkä sodat 
eivät ole meidän sukupolveltamme 
soditut.

Tämän pienen myönnytyksen jäl-
keen Keskisarja palaa jälleen itse-
ruoskintaan.

 – Mutta huonosti tunsin Venä-
jää, vaikka olen vuosien ajan joka 
kesä kymmenenkin kertaa pyörinyt 
Viipurissa ja Sortavalassa matkaop-
paana. Olen kehaissut siellä Vladimir 
Putinia, kuinka on turvallista, siistiä 
ja katulapset ovat lopettaneet kerjää-
misen, Keskisarja naurahtaa ja jat-
kaa.

– Enpä paljon tajunnut Georgi-
asta, Alepposta tai Krimistä. Minua 
hämäsi se, että ajattelin vain Neuvos-

- kuten monet muutkin,  
tulin yllätetyksi häpeällisesti 
housut kintuissa.
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toliiton pahan valtakunnaksi. Venäjä 
ei 1800-luvulla sortanut Suomea.

Heille, jotka vielä tässäkin ajas-
sa toivovat Venäjän demokratisoitu-
mista, Teemu Keskisarjalla on viesti.

– Siihen maahan ovat pesiytyneet 
harvainvalta, tyrannia ja anastami-
nen, rahvaan pimennossa pitäminen 
sekä yksityisomistuksen suojatto-
muus.

Keskisarja sanoo nyt, että Venä-
jä ei tietenkään voinut kuroa um-
peen näin isoja eroja Neuvostoliiton 
ja länsimaisten demokratioiden vä-
lillä 1990-luvun lyhyinä vuosina, jol-

loin Boris Jeltsin oli vallassa.
Nyt monia vaikuttajia haukutaan 

viime vuosikymmenien aikaisista 
realiteeteista. Venäjän hyökkäyksen 
jälkeen syyttävät sormet ovat osoitta-
neet moneen suuntaan. ”Olisi pitänyt 
tietää.” Aikalaishulluus sumentaa, 
Teemu Keskisarja sanoo nyt.

Venäjän todellisen agendan näke-
minen oli vaikeaa.

– Sivistyneet ja koulutetutkaan 
eivät sitä nähneet. Jälkikäteen on 
helpompaa sanoa, että olisi pitänyt 
nähdä.

Keskisarja muistuttaa, että histo-
riaa tehdään aina ajassa, mutta sitä 
tulkitaan jälkikäteen. 

Palataan vielä hetkeksi Isonvihan 
päiviin.

Teemu Keskisarjan mukaan Iso-
viha on ollut Venäjän Suomeen teke- 
mistä hyökkäyksistä julmin ja vaiku-
tuksiltaan pahin.

– Ei pelkästään pahuuden suu-
ruus vaan myös hyvyyden pienuus. 
Ihmiset olivat niin lopen uupuneita 
sotaan, nälkään ja siihen kaikkeen, 
että he olivat lopulta susia toisilleen. 
Jokaisesta jauhotilkasta taisteltiin.

Kuntajärjestelmämme on toista-
sataa vuotta työskennellyt sen puo-
lesta, ettei ihminen olisi susi toiselle 
ihmiselle. Että heikoimmista huoleh-
dittaisiin.

Teemu Keskisarja kertoo histo-
rioitsijana kiinnostuneensa kuntien 
päätöksenteosta.  

– Aikoinaan kuntakokouksissa 
isännät olivat omalla rahalla mukana 
päätöksenteossa, hän sanoo.

Nyt veroeurot ovat Keskisarjan 
mukaan kunnissa ”ei kenenkään ra-
haa”. 

– Kun kunnat alkoivat 1990-lu-
vulla saada velkamarkkinoilta rahaa 
lähes rajattomasti, sen jälkeen meno 
muuttui, hän tiivistää.

Kuinka ollakaan, usein juuri jul-
kiset rakennushankkeet – erityises-
ti kuntien – ylittävät kustannusarviot 
ruhtinaallisesti, ovat valmistuessaan 
viallisia – ja sisäilmaongelmat ilme-
nevät yllättävän nopeasti.

Sellaista kuntaa, jossa verorahoja 
vartioidaan kuin omia rahoja, ei Kes-
kisarjan mukaan enää ole.

- Mikään yksityinen yritys tuskin  
hankkisi sellaista palkanmaksujär-
jestelmää, joka ei toimi, Keskisarja 
viittaa Helsingin kaupungin tilantee-
seen.

sellaista kuntaa, jossa  
verorahoja vartioidaan kuin 
omia rahoja, ei enää ole.
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Miljoonainvestointeja on noussut 
kuin sieniä sateella. Kuntalaisten ve-
roeuroja on uponnut esimerkiksi atk-
pelleilyyn.

– Kunnat eivät ole kovin taitavia 
liiketoimissaan.

Teemu Keskisarja ei usko min-
kään itsetutkiskelun auttavan julkis-
ten varojen käytön hillitsemiseen.

Hänen mukaansa omakohtainen 
vastuu, virkavastuu, ja velvollisuus 
maksaa haaskatut rahat omista va-
roista on ainoa, mikä voisi auttaa.

– Ruotsin aikana voudit joutuivat 
sakeaan liemeen, jos epäonnistuivat 
verojen keruussa tai hävittivät kruu-
nun omaisuutta.

Nyt Keskisarjan mukaan kuntien, 
valtion tai Euroopan unioninkaan 
velat eivät tunnu olevan kenenkään 
rahaa, vaikka pelissä ovat kansalais-
ten maksamat veroeurot.

Keskisarja arvioi, että hyvinvoin-
tiyhteiskunta on aika lailla ”kant-

tuvei”. Monia yhteiskunnalle sälytet-
tyjä vastuita joudutaan arvioimaan 
uusiksi.

– On pakko hyväksyä, että jot-
kin asiat siirtyvät osittain yksilön 

vastuulle, mutta sen kanssa voidaan 
elää.

Venäjän opetukset ovat monen-
laisia. 

Julkisia varoja kuluu jatkossa 
turvallisuuteen ja maanpuolustuk-
seen, aivan perustaviin asioihin.

Mutta kyse on myös muusta kuin 
rahasta.

– Ei demokratia tarkoita vain va-
paita vaaleja. Kansanvalta vaatii re-
hellisiä virkamiehiä, sananvapautta, 
ennen kaikkea yksityisomistamisen 
suojaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Yk-
sikään valtio ei ole luonut demokra-
tiaa nopeasti, Keskisarja muistuttaa.

Joudumme siis opettelemaan 
uudenlaisen naapuruuden Venäjän 
kanssa tiedostaen, että demokratisoi- 
tumiskehitystä ei ole siellä näköpii-
rissä.

– Paskan naapurin kanssa voi käy-
dä kauppaa ja tulla toimeen jollakin 

tavalla, mutta ei sellaiseen  voi luottaa.
Yhden yleisen harhakäsityksen 

Teemu Keskisarja haluaa vielä oi-
kaista. 

– Nyt hyssyttelemme, ettei ku-
kaan ole niin hullu, että käyttäisi so-
dassa ydinasetta. Kaikki sodat ovat 
lopulta aina yllättäneet, ja tuskin 
seuraavakaan on sellainen kuin ole-
tamme.

Suurmiesten logiikka on toinen 
kuin tavallisen kansan.

– Jos olisin tavallinen kuntapäät-
täjä, kaivaisin kotikunnan alueelle 
kuopan ja hautaisin sinne ison tiiviin 
rasian, jossa on suomalaisen kulttuu-
rin kuolemattomia sirpaleita, histo-
rioitsija sanoo.

Pälkäneen puuaapisesta katosivat 
kaikki kappaleet. Tuon tallenteen voi 
joku ydinsodan jälkeen löytää, ehkä 
tulevaisuus sitten oppii meidän er-
heistämme. ∙

Teemu Keskisarjan puheenvuoro 
KAKSin seminaarissa. 

 ➨ KATSO Kaks.fi:

on pakko hyväksyä, että  
jotkin asiat siirtyvät osittain 
yksilön vastuulle, mutta sen 
kanssa voidaan elää.
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Vaalien alla gallupeista eli mielipidemitta-
uksista keskustellaan tavallista enemmän. 

Huomion kohteena ovat erityisesti puoluekan-
natusmittaukset. Niiden luotettavuudesta ol-
laan monta mieltä. 

Olen tutkinut asiaa eduskuntavaalien osal-
ta, ja viimeisimmät mittaukset pitävät yleensä  
hyvin kutinsa. Tällä vuosituhannella eduskun- 
tapuolueiden vaalikannatus on poikennut mit-
tauskannatuksesta vain harvoin puoluekoh-
taista virhemarginaalia enemmän. Havainto 
koskee Ylen ja HS:n viimeisimpiä vaaleja edel-
täneitä mittauksia.

Tämä onnistuneisuuskriteeri ei ole ainoa 
mahdollinen. Eduskuntavaaleissa suurimpi-
en puolueiden maaliintulojärjestyksellä on vä-
liä. Tiukkuus korostui neljä vuotta sitten, kun 
kolmen suurimman kannatus osui 0,7 prosent-
tiyksikön sisään (SDP, PS, KOK). 

On kuitenkin epärealistista vaatia, että mit-
tausten pitäisi kyetä ennakoimaan noin ta-
sainen maaliintulojärjestys oikein. Se ei ole 
tarpeen siksikään, että hallituksen muodos-
taja määräytyy ensisijaisesti puolueiden paik-
kamäärän ja vasta toissijaisesti ääniosuuden 
perusteella. 

Tunnetuimpien mittauslaitosten valtakun-
nallisten puoluekannatusmittausten uutisoin-
teihin voi siis yleensä ottaen luottaa. Tosin 
niissäkin tehdään vielä nykyisinkin liian pit-
källe meneviä johtopäätöksiä mitättömistä 
kannatuksen muutoksista ja eroista. 

• • •

Eduskuntavaalien alla julkistettavien vaali-
piirikohtaisten kannatusmittausten ja niiden 
uutisointien laatu ei ole läheskään yhtä hyvä. 
Niissä media tuntuu vaaleista toiseen sortu-
van läpimenijöiden perusteettoman tarkkaan 
ennakointiin. Mielestäni vaalipiirikohtaisten 

mittausten teettäjien kannattaisi pitäytyä vain 
puoluekannatuksen ja paikkamäärien enna-
koinnissa. Miksi?

Yksinkertaisesti siksi, ettei ehdokaskanna-
tusta ole mahdollista ennakoida luotettavasti 
useita viikkoja ennen vaaleja. Vaalitutkimuksis-
ta tiedämme, että suurin osa äänestäjistä päättää 
ehdokkaansa aikaisintaan pari viikkoa ennen 
äänestämistä. Monet vasta äänestyskopissa.    

Vaalipiirikohtaisten mittausten aineistot 
kootaan tyypillisesti silloin, kun vasta vakiintu-
neimmat äänestäjät oikeasti tietävät, mitä puo-
luetta ja ketä ehdokasta he aikoivat äänestää. 
Näin toteutettuina vaalipiirimittaukset oikeas-
taan vain betonoivat vankimman kannatuspoh-
jan puolueiden ja tunnetuimpien ehdokkaiden 
asemaa. Eivätkö ne ja he ole muutoinkin eni-
ten esillä?

Rankin ongelma vaalipiirien läpimenijöi-
den galluparvioinnissa on puoluekannatus-
arvioita paljon suurempi virhemahdollisuus. 
Vaalipiirien mahdollisten läpimenijöiden en-
nakoinneista näyttää puuttuvan ymmärrys 
siitä, että puoluekohtaisen läpimenijöiden en-
nakoinnin virhemarginaalit ovat paljon suu-
remmat kuin vaalipiirin puoluekannatuksessa. 

Läpimenoarvioiden pohjana saattaa olla 
vain 50–100 puoluekantansa ilmoittanutta vas-
taajaa, jos sitäkään. Tällöin yksittäisen suositun 
ehdokkaan kannatusarvion virhemarginaali 
saattaa olla yli 10 prosenttiyksikköä molempiin 
suuntiin. Epävarmuus on niin suurta, ettei yk-
sikään uutisoija sitä mielellään kerro.

On kaikki syy vaatia ryhtiä ja avoimuutta 
eduskuntavaalien vaalipiirikohtaisiin mittaus-
uutisointeihin. Faktat ja epäluotettavuustekijät 
esiin, jotta kaikki ehdokkaat saavat tasavertaiset 
kilpailumahdollisuudet. Ei perusteetonta tukea 
konkareille, eikä ammuta muiden menestys-
mahdollisuuksia alas perusteettomasti. ∙

Tällä palstalla KAKSin tutkimuspäällikkö Sami Borg havainnoi  
yhteiskuntaa ja pohtii kuntia palvelevaa tutkimusta.

gallupit vaalipiirien läpimenijöistä  
ovat usein harhaanjohtavia
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS kysyi yli tuhannelta kansalaiselta, mitkä asiat ovat heille  tärkeimpiä eduskuntavaaleissa. 

Maanpuolustus, energia, vanhukset, sairaat 

Paluu perusasioihin
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Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS kysyi yli tuhannelta kansalaiselta, mitkä asiat ovat heille  tärkeimpiä eduskuntavaaleissa. 
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91%
energian  

saatavuus ja hinta

91%
sairaiden hoito

P
olemiikki vuorostaan kysyi 
maakuntajohtaja Heli Seppel-
virralta Etelä-Pohjanmaan lii-
tosta ja päätoimittaja Pekka  

Lakalta Etelä-Saimaa -lehdestä, mit-
kä ovat heidän maakunnissaan tär-
keimpiä asioita, joita tulevalla vaali-
kaudella pitää edistää. 

Poikkeusaika näyttää vievän mei-
dät takaisin   perusasioihin. Näin tun-
tuvat ajattelevan  kansalaiset KAKSin 
laajaan Ilmapuntari-tutkimukseen 
vastatessaan.  .

Huhtikuun eduskuntavaaleihin 
käydään oudossa ja uudenlaisessa ti-
lanteessa.  

Ukrainan sota, energiatuotantoon 
ja sen hintaan liittyvä epävarmuus, 
kasvaneet ulkoiset turvallisuusuhat, 
inflaatio ja julkisen talouden  sopeut-
tamispaineet, ilmastokriisi – tämä on 
yhtälö, jollaista emme olisi uskoneet 
todeksi vielä viitisen vuotta sitten.  

Lisäksi pitäisi löytää hyvinvointi-
alueille riittävä rahoitus ja puuttuva. 

Samalla kun kansalaiset pohdis-
kelevat, ketä eduskuntavaaleissa ää-
nestävät, osa puolueista on tehnyt 
äänestäjille selväksi, kenen kanssa ei 
aiota muodostaa hallitusta.

Kolmen suurimman puolueen 
– SDP:n, kokoomuksen ja perus-
suomalaisten – kamppailusta pää-
ministeripuolueen asemasta tulee 
todennäköisesti tiukka. 

KAKSin Ilmapuntarista on luet-
tavissa kansalaisten    halu pitää kiin-
ni perusasioista ja -palveluista.

Ilmapuntari-tutkimukseen haas-
tatellut arvioivat kaikkiaan 37 erilais-
ta asiaa, jotka mahdollisesti nousevat 
esille vaaleissa. 

Vastaajat punnitsivat jokais-
ta yksittäistä asiaa neliportaisella 
asteikolla aina sen mukaan, miten 
tärkeäksi he kokivat niihin vaikutta-
misen huhtikuun vaaleissa. 

Millaisten asioiden puolesta ha-
lutaan siis vaikuttaa?

Kun vastaajina ovat kaikki Il-
mapuntariin osallistuneet, kärkeen 
nousevat energia-asiat, sairaiden ja 
vanhusten hoito sekä inflaatio. 

Kyselytutkimus toteutettiin jou-
lukuussa 2022, jolloin huoli energian 
saatavuudesta ja hinnasta oli kovim-
millaan. Peräti 91 prosenttia vastaa-
jista piti energian saatavuutta sekä 
hintaa ja toisaalta myös sairaiden 
hoitoa erityisen tärkeänä.

On mahdollista, että energiakysy-
myksellä on kansalaisille muunkin-
lainen merkitys kuin pelkästään oma 
sähkölasku. 

Ukraina on jokapäiväinen muis-
tutus keskeisen infrastruktuurin toi-
mintakyvyn välttämättömyydestä. 

Tärkeimpien asioiden listalta löy-
tyvät myös valtiontalous ja velkaan-
tuminen, maanpuolustus, nuorten 
syrjäytyminen, työttömyys, koulu-
tusasiat sekä suhde Natoon.

Vähiten tärkeiden listan häntä-
päästä löytyvät esimerkiksi kuntalii-
tokset ja kuntarakenne, kulttuurin ja 
urheilun rahoitus, kehitysavun taso, 

asuntojen hinnat ja perustulo. 
Joidenkin asioiden painoarvo on 

muuttunut tuntuvasti viimeisen nel-
jän vuoden aikana. 

Aiempaa suurempi osa kansa-
laisista haluaa nyt  vaikuttaa maan 
ulkoista turvallisuutta koskeviin asi-
oihin, Suomen Nato- ja USA-suhtei-
siin sekä maanpuolustukseen. 

Muuttunut on myös kansalaisten 
suhtautuminen valtiontalouteen ja 
kysymykseen velkaantumisesta. Näi-
den merkitys on noussut. 

Naiset pitävät lähes kaikkia Ilma-
puntarissa kysyttyjä asioita tärkeäm-
pinä kuin miehet. 

Myös ikä näkyy vastauksissa: 
18–30-vuotiaat  pitävät useimpia asi-
oita eduskuntavaaleissa vähemmän 
tärkeinä kuin ikääntyneemmät väes-
töryhmät. 

Kehitysapu, kulttuurin ja urheilun 

89%
inflaatio, 

 hintojen nousu

Suomalaiset pitävät näihin asioihin vaikuttamista erittäin tai melko tärkeänä eduskuntavaaleissa.

88%
vanhusten hoito
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Puolueen kannattajien  
top 10
SDP
Sairaiden hoito
Energian saatavuus ja hinta
Vanhusten hoito
Köyhien asema
Nuorten syrjäytyminen
Koulutusasiat
Inflaatio, hintojen nousu
Maanpuolustus
Hallituspohja 
(hallitukseen tulevat puolueet)
Työttömyys

Perussuomalaiset
Energian saatavuus ja hinta
Valtion talous ja velan määrä
Rikollisuus ja rangaistukset
Maanpuolustus
Inflaatio, hintojen nousu
Sairaiden hoito
Vanhusten hoito
Sananvapaus
Hallituspohja 
(hallitukseen tulevat puolueet)
Työttömyys

Kokoomus
Valtion talous ja velan määrä
Maanpuolustus
Energian saatavuus ja hinta
Suomen suhde Natoon
Sairaiden hoito
Inflaatio, hintojen nousu
Hallituspohja 
(hallitukseen tulevat puolueet)
Vanhusten hoito
Nuorten syrjäytyminen
Suhteet USA:han

rahoitus sekä vastikkeeton perustulo 
ovat kuitenkin nuorten keskuudessa 
keskimääräistä tärkeämpiä asioita. 

Kun kansalaisten vastauksia tar-
kastellaan kuuden suurimman puo-
lueen kannattajien näkökulmasta, 
tärkeysjärjestykset näyttävätkin toi-
senlaisilta.

Esimerkiksi kokoomuksen, pe-
russuomalaisten ja keskustan listan 
kärkipäähän asettuu valtiontalous ja 
velan määrä toisin kuin SDP:n, vih-
reiden ja vasemmistoliiton tukijoi-
den keskuudessa. 

Ilmastonmuutos ja luonnonsuo-
jelu mahtuvat kymmenen keskeisim-
män asian joukkoon vain vihreiden 
ja vasemmistoliiton kannattajien pa-
rissa. 

Sananvapaus on ainoastaan pe-
russuomalaisilla ja keskustalla kär-
kikymmenikössä.

Kuuden suurimman puolueen 
kannattajien näkemykset tärkeistä 
asioista löytyvät tämän jutun yhtey-
destä Kymmenen kärjessä -listauk-
sina.∙

Näihin asioihin vaikuttamista pidetään vähemmän tärkeänä.Suomalaiset pitävät näihin asioihin vaikuttamista erittäin tai melko tärkeänä eduskuntavaaleissa.

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar Public.  
Aineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.–7.12.2022. 
Haastatteluja tehtiin 1 029. Vastaajat edustavat  
18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali  
on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat 
kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. 



26 polemiikki 1/2023

86%
valtion talous ja 

velan määrä

86%
maanpuolustus nuorten  

syrjäytyminen

Etelä-Pohjanmaa tarvitsee lisää  
korkeakoulutuksen aloituspaikkoja 
Maakunnissa tiedostetaan valtiontalouden kovat realiteetit. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja 
Heli Seppelvirta arvioi, että vaa-
lien jälkeen muodostettavalla uu-

della hallituksella on edessään mitta-
va talouden tasapainottamisen tarve. 

– Siksi jokaisen menolisäyksen 
on oltava perusteltu vaikuttavuus 
huomioiden, hän sanoo.

Seppelvirran listaus Etelä-Poh-
janmaan tarpeista on perusasioissa 

lujasti kiinni. 
Seppelvirran mukaan Etelä-Poh-

janmaalle tarvitaan korkeakoulujen 
aloituspaikkojen tuntuva  tasokorotus.

Hän kertoo, että kun korkeakou-
lutuksen saavutettavuutta ja tasa-ar-
voa selvitettiin muutama vuosi sitten 
GATE-tutkimushankkeessa, kävi il-
mi, että korkeakoulutuksen saata-
vuudessa yksi maakunta erottuu 

muista: Etelä-Pohjanmaa. 
– Meillä on selvästi kaikkein 

pienimmät korkeakoulujen si-
säänottomäärät suhteessa alueen 
15 – 24-vuotiaisiin nuoriin. 

Tuoreimpien tilastojen mukaan 
edes viidensadan aloituspaikan li-
sääminen vuositasolla ei toisi Ete-
lä-Pohjanmaata tasoihin toiseksi 
viimeisenä olevan maakunnan kans-
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Keskusta
Sairaiden hoito
Maanpuolustus
Energian saatavuus ja hinta
Vanhusten hoito
Sananvapaus
Valtion talous ja velan määrä
Suomen suhde Natoon
Lapsiperheiden asema ja tuet
Nuorten syrjäytyminen
Inflaatio, hintojen nousu

Vasemmistoliitto
Köyhien asema
Nuorten syrjäytyminen
Sairaiden hoito
Koulutusasiat
Vanhusten hoito
Tuloerot
Luonnonsuojelu
Ilmastonmuutos
Hallituspohja  
(hallitukseen tulevat puolueet)
Työttömyys

Vihreät
Ilmastonmuutos
Luonnonsuojelu
Sairaiden hoito
Nuorten syrjäytyminen
Koulutusasiat
Köyhien asema
Naisten ja miesten tasa-arvo
Vanhusten hoito
Hallituspohja  
(hallitukseen tulevat puolueet)
Energian saatavuus ja hinta

Puolueen kannattajien  
top 10

Listauksessa on käytetty yhteenvetoa kahden eri 
laskutavan kesken; paljonko kannattajat poikke-
avat koko väestön keskiarvosta sekä kunkin puo-
lueen tukijoiden valintojen tärkeysjärjestystä. 

86%
86%

nuorten  
syrjäytyminen

sa - eikä lähellekään valtakunnallista 
keskiarvoa. 

– Takamatkamme on mittava ver-
rataanpa mihin tahansa muuhun 
maakuntaan.

Mikä selittää syntynyttä tilannetta? 
– Ainakin osittain yliopistotason 

koulutuksen vähyys ja selkeä taka-
matka ammattikorkeakoulujen aloi-
tuspaikoissa.

Heli Seppelvirta muistuttaa, et-
tä Etelä-Pohjanmaa on pk-yrittäjyys-
valtainen maakunta. 

– Meillä on eniten yritystoimi-
paikkoja ja  teollisuuden toimipaik-
koja suhteessa asukaslukuun.

Maakunnassa on Seppelvirran 
mukaan jopa työmarkkinoiden häi-
riötilanne. 

– Meillä on todella korkea työl-
lisyys ja matala työttömyys. Työ- ja 
elinkeinoelämä kaipaavat kipeästi 
korkeakoulutettua väkeä. Vain näin 
saadaan yritykselle kasvun mahdol-
lisuuksia.

Heli Seppelvirta toteaa, että kes-
keisintä on satojen aloituspaikkojen 
ja rahoituksen lisäys Seinäjoen am-
mattikorkeakouluun.

– Sehän on alueemme pääkorkea-
koulu.

Maakunnan kannalta toinen suu-
ri kysymys on kotimaisen ruoan- ja 
energiantuotannon tulevaisuuden 
turvaaminen.

– Tämä tarkoittaa suomalaisen 
ruoantuotannon arvon nostamista, 
kilpailukyvyn ja tuotannon vahvis-
tamista sekä kestäviä ratkaisuja, Sep-
pelvirta linjaa ja jatkaa.

– Myös kotimaista energiatuotan-
toa on kasvatettava.

Etelä-Pohjanmaata kutsutaan 
usein Suomen ruokaprovinssiksi.

– Maakuntamme ruokkii viisi-
toista prosenttia koko maan väes-
töstä ja kykenee tähän tehtävään 
myös mahdollisissa poikkeusoloissa. 
Ruoka-alan vahvistaminen ja huol-
tovarmuuden varmistaminen ovat 
keskeisiä tulevaisuusinvestointeja.

Uudelta eduskunnalta Heli Sep-

pelvirta odottaa  maatalouden inves-
tointirahoituksen tason turvaamista.

Etelä-Pohjanmaalla kaavaillaan 
ruokateknologian ja -viennin kansal-
lista osaamiskeskusta. 

– Ruoka-alan kilpailukyky edel-
lyttää tuotannon kasvattamista, yhä 
kestävämpää tuotantoa ja ilmastovii-
saita ratkaisuja.

Siksi energiatuotannon panostus 
uusiutuvaan energiaan on ykkösjuttu. 

Kolmas iso kokonaisuus liittyy 
sujuvaan liikkumiseen ja tehokkaa-
seen logistiikkaan valtateillä, raiteil-
la ja ilmassa. 

– Tässä on tärkeää valtatiehank-
keiden lisäksi alemmanasteisen tie-
verkon huoltovarmuuspaketti ja 
raideliikenteen kehittäminen unoh-
tamatta toimivaa joukkoliikennettä, 
Heli Seppelvirta summaa.

Hän korostaa, että alemmanas-
teiselle tiestölle on toteutettava val-
takunnallinen 500 miljoonan euron 
viisivuotinen paketti, johon kootaan 
kiireellisimmät hankkeet maakun-
nittain.

Vielä oma lukunsa on maakun-
tajohtajan mukaan pääradan kehit-
täminen koko matkaltaan Suomen 
tärkeimpänä raideyhteytenä. 

Yksi vaikeimmista kysymyksistä 
niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muis-
sakin maakunnissa vastata jatkossa 
kasvavaan työvoimapulaan.

– Kansainvälisiä osaajia tarvitaan 
lisää ja rekrytointeja on vauhditetta-
va. Kotouttamisresursseja on lisättä-
vä ja sujuvoitettava lupakäytäntöjä. 
Epäilemättä koko Suomi jakaa tämän 
haasteen, Heli Seppelvirta toteaa.∙
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BLOKKIVAALEIHIN?

Mitä blokkivaaleilla ja blokki- 
politiikalla tarkoitetaan?
Suomalaisessa keskustelussa blokki-
vaaleilla viitataan yleensä Ruotsiin 
ja sen puolueiden pitkään ja melko 
pysyvään vaali- ja hallitusyhteistyö-
pohjaan.

Vasemmistopuolueet ovat siellä 
muodostaneet vasemmistoblokin ja 
porvariblokkiin on kuulunut joukko 
muita puolueita.

Viime vuosikymmeninä puoluei-
den voimasuhteiden ja puoluejärjes- 
telmän muutokset ovat kuitenkin 

heikentäneet ruotsalaisen blokkipo-
litiikan toimintaedellytyksiä.

Blokkivaaleista ja blokkipolitii-
kan mahdollisuuksista keskustellaan 
aika ajoin suhteellista vaalijärjestel-
mää käyttävissä maissa, kuten Suo-
messa. Enemmistövaalijärjestelmää 
käyttävissä maissa blokkipolitiik-
ka on sisäänrakennettu itse järjes-
telmään. Kaksipuoluejärjestelmissä 
vain yksi puolue dominoi kerrallaan.

Mitä etua tai haittaa blokki- 
vaaleista ja -politiikasta voi olla 
kansalaisten näkökulmasta?
Jos puoluejärjestelmä ja puolueiden 
voimasuhteet ovat sellaisia, että ne 
tarjoavat aidosti luontevan pohjan 
blokkivaaleille, silloin äänestäjien 
kuluttajansuoja voi kohentua. Silloin 
puolueet voivat liittoutua keskenään 
uskottavasti jo kampanjavaiheessa ja 
esittää yhteisiä tavoitteita tulevalle 
vaalikaudelle, jolloin äänestäjät pää-
sevät ottamaan vaaliuurnilla kantaa 

selkeämmin tietyn tyyppisen politii-
kan puolesta. Tämä saattaa helpottaa 
valitsijoiden äänestyspäätöksiä ja li-
sätä osallistumisintoa.

Käytännössä Suomen tilanne ja 
kampanjointikäytännöt ovat kauka-
na tästä. Puoluejärjestelmämme on 
moniulotteinen, eikä se asetu tyhjen-
tävästi yhdelle tai kahdellekaan ulot-
tuvuudelle.

Viime eduskuntavaaleissa suu-
rin puolue sai alle 18 prosentin kan-
natuksen, mikä tarjoaa todella heikot 
lähtökohdat minkäänlaiselle blokki-
politiikalle.

Uskottaviin blokkeihin tarvit-
taisiin tällaisilla ääniosuuksilla vä-
hintään neljä puoluetta. Sellaisiin ei 
liene edellytyksiä, eivätkä sellaiset 
blokit olisi myöskään kovin pysyviä.

Joutaako ajatus blokkivaaleista 
Suomessa siis romukoppaan?
”Never say never”, mutta ajattelen, 
että suomalainen keskustelu blokki-

KAKSin tutkimuspäällikkö, 
vaaliasiantuntija Sami Borg 
vastaa Polemiikin kysymyksiin 
blokkivaaleista. Kysymys on 
noussut esille useiden puolueiden 
ilmoitettua jo ennen vaaleja, 
minkä puolueen kanssa eivät  
aio mennä hallitukseen.

E telä-Saimaan päätoimittaja  
Pekka Lakka seuraa kotimaa-
kuntansa tilannetta aitiopaikal-

ta. Sekä hyvät että huonot uutiset 
kantautuvat maakuntalehden toimi-
tukseen nopeasti. 

Päätoimittaja kertoo Venäjän 
hyökkäyksen Ukrainaan sulkeneen 
maakunnan itärajan turisteilta tois-
taiseksi täysin. 

– Mutta venäläisten matkailun vä-
heneminen tapahtui jo koronapande-
mian puhjettua. Tätä sulkua on eletty 
kolmen vuoden ajan, Lakka sanoo.

Pahimmat uutiset aiheesta on oi-
keastaan jo tehty.

Paikoin turismin hiljeneminen 

näkyy kaupungissa tyhjinä liikehuo-
neistoina.

Pekka Lakan mukaan rajamaa-
kunnassa ei  panikoida Ukrainan so-
dan vuoksi, mutta turvallisuuteen 
liittyvät haasteet tunnistetaan.

Rajaturvallisuus tarkoittaa myös 
raskaita rajoitteita tuulivoimahank-
keille.

– Puolustusvoimien tutkavalvon-
nan vuoksi tuulivoima jää Etelä-Kar-
jalassa vähäiseksi. Täällä toivotaan 
valtion kompensaatioita taloudellis-
ten menetysten vuoksi.

Lakka kertoo, että yksinomaan 
venäläisturistien kato tarkoittaa 
maakunnassa vuositasolla ainakin 

LUT-yliopistosta ja vetytaloudesta  vetovoimaa
Etelä-Karjalan tilanne on kovin toisenlainen kuin Etelä-Pohjanmaan. 
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vaaleista on aika lailla turhaa haikai-
lua. Elämme aikoja, jolloin tarvitaan 
puolueiden välistä hyvää yhteistyötä 
enemmän kuin pitkään aikaan.

Puolueiden kannattaisi mieluum-
min trimmata yhteistyökykyään kuin 
julistaa koalitiohaluttomuuttaan en-
nen hallitusneuvotteluja. Kieltäyty- 
minen ennen vaaleja hallitusyhteis-
työstä jonkin puolueen kanssa on 
blokkauspolitiikkaa, mutta se ei ole 
blokkipolitiikkaa.

Blokkeja olisi ollut aikoinaan ehkä 
luontevaakin muodostaa vasemmisto 
-oikeisto-ulottuvuudelle, mutta muut 
syyt tekivät sen tarpeettomaksi edus-
kuntavaaleissa ja hallitusten muodos-
tamisessa.

Nykytilanteessa riittävän laaja- 
pohjaisten puolueblokkien muodos- 
tuminen vasemmisto-oikeisto-ulot-
tuvuudelle tai muullekaan ulottuvuu-
delle ei näytä todennäköiseltä.

Entä ajatus vähemmistö- 
hallituksesta?
Mielestäni on enemmän kuin kiin-
nostavaa, että keskustelu vähem-
mistöhallituksiin varautumisesta on 
puhjennut samalla, kun perinteisesti 

suurimpien puolueiden kannatus on 
huvennut eduskuntavaaleissa.

Näen taustalla myös blokkiajat-
telua ja säilyttäviä valtapyrkimyksiä.

Kärjistän: jos oma blokki ei riitä 
enemmistöön, olisi kiva, jos se voi ol-
la vallassa vähemmistöhallituksena.

Vähemmistöhallituskeskustelussa 
näyttää jääneen täysin pimentoon se, 
että suomalainen ehdokaspainottei-
nen vaalijärjestelmä tekee vähemmis-
töhallitusten toiminnan tukemisesta 
paljon vaikeampaa verrattuna mai-
hin, joihin keskustelussa tavallisesti 
viitataan – tässäkin Ruotsiin.

Kuvitellaanpa suomalaista vähem-
mistöhallitusta ja sitä jonkinlaisella 
sopimuksella tukevaa, oppositiossa 
toimivaa apupuoluetta. Tukipuolueen 
eduskuntaryhmä on taatusti vaikea 
paimennettava, kun sen ryhmäkurin 
ylläpitoon ei ole käytössä tavanomai-
sia hallituspuolueen työkaluja. Tuki-
puolueen edustajien irtiotot vaikeissa 
asiakysymyksissä kaataisivat hallituk-
sen melko suurella varmuudella.

Ja miksi tukipuolue ylipäänsä jäi-
si oppositioon ilman ministeripaikko-
ja ja vaille kunnollista mahdollisuutta 
vaikuttaa hallituspolitiikkaan ja eri-

tyisesti joidenkin ministeriöiden toi-
mialaan, kun se kuitenkin ottaisi 
kantaakseen hallituksen tukemisesta 
koituvan kannatusriskin?

Lopuksi, sijoittuvatko suomalai-
set puolueet jotenkin luonnol-
lisesti ja vakinaisesti joihinkin 
blokkeihin?
Kyllä ja ei. Asia riippuu täysin sii-
tä, mitä ristiriita- tai arvoulottu-
vuuksia painotetaan. Esimerkiksi 
nyt toiminnassa olevissa eduskun-
tavaalikoneissa painottuvat vasem-
misto-oikeisto-ulottuvuuden sekä 
konservatiivi-liberaali-ulottuvuuden 
teemat, vaalikonekysymyksissä usein 
jopa 80–90-prosenttisesti.

Puolueet ryhmittyvät näillä kah-
della ulottuvuudella loogisesti, sel-
vimmin SDP, vasemmistoliitto ja 
vihreät vasemmiston ja liberaalin 
suunnalle. On kuitenkin paljon muita 
ulottuvuuksia, jotka eivät sijoitu sel-
västi näihin kumpaankaan: ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka, suhtautuminen 
EU:hun, alue- ja kielipolitiikka jne.

Suomalainen puoluejärjestelmä on 
aina ollut moniulotteinen, eikä se ole 
liikkeessä blokkiutumisen suuntaan. ∙

LUT-yliopistosta ja vetytaloudesta  vetovoimaa

300 miljoonan euron menetyksiä.
– Toisin kuin muissa maakunnis-

sa meille ei kerry tuulivoimaloiden 
kiinteistöverotuottoja.

Pekka Lakka kuitenkin korostaa, 
että Etelä-Karjalassa ei ole jääty rui-
kuttamaan tilannetta.

– LUT-yliopisto on kansain-
välisen tason huippuosaaja muun 
muassa vetytaloudessa. Tässä maa-
kuntamme on aivan edelläkävijä.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa 
Kaakkois-Suomen vaalipiiri menet-
tää kaksi edustajapaikkaa väestön 
vähenemisen vuoksi.

Päätoimittaja ennakoi mielen-
kiintoisia vaaleja. 

Uudelta eduskunnalta hän odot-
taa Etelä-Karjalalle erityistoimia.

– On tämä maailmantilanne ko-
etellut meitä maakunnista vakavim-
min.

KAKSin Ilmapuntarin pääviestin 
Lakka tunnistaa hyvin.

– On ymmärrettävää, että nyky-
tilanteessa korostuvat energiaky-
symykset, turvallisuus ja julkisen 
talouden sopeuttaminen.

Etelä-Karjalan Lakka uskoo nou-
sevan LUT-yliopiston vauhdittamana. 

– Yliopistomme on korvaamatto-
man tärkeä meille, Lakka sanoo. Hän 
tiedostaa, että LUTin maine innova-
tiivisena energiateknologian osaaja-

na on erittäin kova. 
Vetysiirtymän rinnalla Etelä-

Karjalaan rakennetaan  parhaillaan 
aurinkovoimaa. 

– Lappeenrannan hankkeessa saat-
taa olla kyse  Euroopan suurimmasta 
aurinkovoimalasta, Lakka kertoo.

Monia hankkeita, joista ministeri-
öissä ja eduskunnassa keskustellaan 
tulevaisuuden hankkeina, toteutetaan 
jo Lakan kotimaakunnassa.  

– Mutta itärajan hiljeneminen on 
niin suuri muutos koko maakunnas-
sa, että maakunta tarvitsee valtion 
erityistä tukea hankkeisiin. Sitä siis 
odotamme ensi vaalikaudelta, pää-
toimittaja tiivistää.∙
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Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia, ja juuri siksi on nyt 
tärkeää panostaa terveyden edistämiseen ja varmistaa 
ihmisten työ- ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata 
riittävät resurssit. Tulevalla hallituskaudella päättäjien tu-
lee varmistaa, että tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoi-
toihin panostetaan ja terveysjärjestelmäämme kehitetään 
kestävästi.

Suomalaisen terveysjärjestelmän rahoitus onkin nostet-
tava pohjoismaiselle tasolle. Kun päätämme investoida 
ihmisten terveyteen nyt, panostamme Suomen tulevai-
suuteen.

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon 
asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisilla ja oi-
kein kohdennetuilla lääkehoidoilla ja kattavalla rokotus-
suojalla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä 
lisätä työ- ja toimintakykyä. Samalla ne ovat keskeinen 
keino hallita hyvinvointialueiden kustannusten kasvua ja 
ohjata rajalliset osaajaresurssit juuri sinne, missä niitä tarvi-
taan eniten. Sairastuessaan ihmisten tulee luottaa, että he 
saavat parhaan hoidon - ja myös uusimmat vaikuttavimmat 
lääkehoidot.

Toimivat palvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Epäva-
kaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä var-
mistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy.

Maamme uusi hallitus tulee tekemään päätöksiä epäva-
kaassa ja arvaamattomassa maailmantilanteessa. Heidän 
tehtävänsä on parantaa Suomen huoltovarmuutta kaikilla 
ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kriittisillä osa-alueilla. 
Sitä ei pidä vaarantaa millään lyhytnäköisillä ja harkitse-
mattomilla päätöksillä.

Rokotteet ja lääkkeet tulee huomioida kriittisinä hyödyk-
keinä ja niiden saatavuus on kaikin keinoin varmistettava. 

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa eri-
tyisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talous-
kasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoit-
taneet, että terveysala on juuri tällainen ja siksi terveysala 
tarvitsee uuden kasvustrategian.

Osaajien saatavuus tulee varmistaa nyt ja tulevina vuosi-
na. Samoin yritysten toimintamahdollisuudet ja halukkuus 
tuoda kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tulevan hal-
lituksen onkin syytä pitää tiukasti kiinni tämän hallituk-
sen asettamasta tavoitteesta kasvattaa TKI-investointeja. 
Myös tutkimustoiminnan jatkuvuus on varmistettava.

Suomen ja koko Euroopan kilpailukyky innovaatioympä-
ristönä ja yritysten toimintaympäristönä tulee varmistaa 
kaikin keinoin. Kansainvälisessä kilpailussa ei ole varaa 
hävitä.

Uskomme, että kohti kevään vaaleja mentäessä ehdokkail-
lamme ja tulevilla päättäjillämme puoluetaustasta riippu-
matta on ymmärrystä ja viisautta tehdä seuraavan hallitus-
kauden suunnitelma suomalaisten ja maamme parhaaksi.

Sanna Aunesluoma 
toimitusjohtaja,
Lääketeollisuus ry

Terveys, kestävä talous ja turvallisuus

ILMOITUS

Terveys, talous ja turvallisuus tulisi näkyä kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa tulevana 
keväänä. Hyvinvoivat ihmiset, joiden perusturvallisuus on kunnossa, ovat myös kestävän 
talouden perusta.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme 
laaketeollisuus.fi/eduskuntavaalit-2023 
tai skannaamalla QR-koodi
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T
ämän vuoden alusta laki on vel-
voittanut järjestämään vanhus-
neuvostot sekä kuntiin että hy-
vinvointialueille. Uusi tutkimus 

seuraa nyt, miten neuvostot tarttuvat 
tehtäviinsä Pirkanmaalla. 

Vaikuttamiselinten uusista roo-
leista saadaan osviittaa, millaiseksi  
koko kuntademokratia on tulevai-
suudessa muuttumassa. 

Yliopistonlehtori ja tutkimus-
hankkeen johtaja Anni Jäntti Tam-
pereen yliopistosta kertoo, että 
tutkimusluvat on juuri saatu Pirkka-
laan ja Virroille. Tutkimus vanhus-

neuvostojen uusista rooleista pääsee 
alkuun.

Myös hankkeessa asiantuntijana 
toimiva Kaisa Kurkela Vaasan yli-
opistosta on ajoitukseen tyytyväinen, 
sillä kaikki on vielä alussa – erityises-
ti hyvinvointialueilla. 

Kuntademokratian muutos on se, 
mihin tutkijoiden tiedonkeruu nyt 
ensisijaisesti tähtää. Jäntti ja Kur-
kela toteavat, että sote-uudistuksen 
myötä tulevat muutokset lähidemo-
kratiassa ovat jääneet hyvin vähäl-
le huomiolle, kun mielenkiinto on 
niin tutkimusmaailmassa kuin julki-

sessa keskustelussa kohdistunut hy-
vinvointialueiden käynnistymiseen 
liittyviin yksityiskohtiin. 

– Hyödynnämme momentumin, 
joka ei toistu. Saamme pysäytysku-
van siitä miten kuntien demokratia- 
rooli nähdään nyt. Kymmenen vuo-
den päästä se voi olla aivan toisenlai-
nen, Anni Jäntti pohtii.

Kansalaisia, ei pelkkiä  
palveluiden käyttäjiä
Anni Jäntin vuonna 2016 ilmesty-
nyt väitöskirja on toiminut tärkeä-
nä tietopohjana sote-uudistukseen  

Vanhusneuvostot hakevat rooliaan uudessa sotessa. 

teksti | Marjatta Sihvonen

edunvalvontaa,  
tiedonvälitystä vai  
jotakin aivan uutta?
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Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia, ja juuri siksi on nyt 
tärkeää panostaa terveyden edistämiseen ja varmistaa 
ihmisten työ- ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata 
riittävät resurssit. Tulevalla hallituskaudella päättäjien tu-
lee varmistaa, että tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoi-
toihin panostetaan ja terveysjärjestelmäämme kehitetään 
kestävästi.

Suomalaisen terveysjärjestelmän rahoitus onkin nostet-
tava pohjoismaiselle tasolle. Kun päätämme investoida 
ihmisten terveyteen nyt, panostamme Suomen tulevai-
suuteen.

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon 
asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisilla ja oi-
kein kohdennetuilla lääkehoidoilla ja kattavalla rokotus-
suojalla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä 
lisätä työ- ja toimintakykyä. Samalla ne ovat keskeinen 
keino hallita hyvinvointialueiden kustannusten kasvua ja 
ohjata rajalliset osaajaresurssit juuri sinne, missä niitä tarvi-
taan eniten. Sairastuessaan ihmisten tulee luottaa, että he 
saavat parhaan hoidon - ja myös uusimmat vaikuttavimmat 
lääkehoidot.

Toimivat palvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Epäva-
kaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä var-
mistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy.

Maamme uusi hallitus tulee tekemään päätöksiä epäva-
kaassa ja arvaamattomassa maailmantilanteessa. Heidän 
tehtävänsä on parantaa Suomen huoltovarmuutta kaikilla 
ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kriittisillä osa-alueilla. 
Sitä ei pidä vaarantaa millään lyhytnäköisillä ja harkitse-
mattomilla päätöksillä.

Rokotteet ja lääkkeet tulee huomioida kriittisinä hyödyk-
keinä ja niiden saatavuus on kaikin keinoin varmistettava. 

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa eri-
tyisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talous-
kasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoit-
taneet, että terveysala on juuri tällainen ja siksi terveysala 
tarvitsee uuden kasvustrategian.

Osaajien saatavuus tulee varmistaa nyt ja tulevina vuosi-
na. Samoin yritysten toimintamahdollisuudet ja halukkuus 
tuoda kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tulevan hal-
lituksen onkin syytä pitää tiukasti kiinni tämän hallituk-
sen asettamasta tavoitteesta kasvattaa TKI-investointeja. 
Myös tutkimustoiminnan jatkuvuus on varmistettava.

Suomen ja koko Euroopan kilpailukyky innovaatioympä-
ristönä ja yritysten toimintaympäristönä tulee varmistaa 
kaikin keinoin. Kansainvälisessä kilpailussa ei ole varaa 
hävitä.

Uskomme, että kohti kevään vaaleja mentäessä ehdokkail-
lamme ja tulevilla päättäjillämme puoluetaustasta riippu-
matta on ymmärrystä ja viisautta tehdä seuraavan hallitus-
kauden suunnitelma suomalaisten ja maamme parhaaksi.

Sanna Aunesluoma 
toimitusjohtaja,
Lääketeollisuus ry

Terveys, kestävä talous ja turvallisuus

ILMOITUS

Terveys, talous ja turvallisuus tulisi näkyä kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa tulevana 
keväänä. Hyvinvoivat ihmiset, joiden perusturvallisuus on kunnossa, ovat myös kestävän 
talouden perusta.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme 
laaketeollisuus.fi/eduskuntavaalit-2023 
tai skannaamalla QR-koodi
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liittyvässä kuntatutkimuksessa. Jänt-
ti tutki, millaisia muutoksia tapahtui 
kainuulaisissa kunnissa, kun tehtäviä 
siirrettiin maakunnalle. 

Kainuun hallintokokeilussa ko-
rostui se, että maakunnan asukkaat 
eivät ole vain potilaita tai palvelui-
den käyttäjiä vaan aktiivisia maakun-
talaisia, jotka haluavat vaikuttaa.  

– Kunnan demokratiatehtävä ko-
rostui muutoksessa. Kunta on lähin 
hallinnon taso ja linkki aluetasol-
le sekä toiseen suuntaan, alueen ja 
asukkaiden välillä. Ihmiset halu-
avat olla kansalaisia. Se on paljon 
suurempi rooli kuin asukas tai palve-
luiden käyttäjä, Jäntti kertaa.

Kaisa Kurkela on tuoreessa väi-
töskirjassaan tarkastellut demokra-
tian murrosta, joka haastaa kuntia 
avaamaan hallintaansa. Useat kunnat 
ovat kehittäneet kuntalaisten osallis-
tumisen tapoja, mutta avautuminen 
ei tapahdu itsestään.

Vanhusneuvostot ovat kummal-
lekin tutkijalle kiinnostava tutkimus-
kohde, sillä kunnissa ne ovat jo tuttu 
vaikuttamiselin, kansalaisuuden to-
teuttamistapa. 

Sekä kuntalaki että laki hyvin-
vointialueista velvoittavat nyt jär-
jestämään neuvostot. Se asettaa 
aktiivisetkin kansalaiset uuden 
eteen: saadaan uusi neuvosto alueel-
le, ja vanhojen tuttujen asema kun-
nassa muuttuu.

– Pirkanmaalle on jo asetettu alu-
een neuvostosta vastaava viranhaltija 

ja päivämäärä toiminnan aloittami-
seen on päätetty, mutta se, millaisia 
asioita käsitellään ja koko neuvos-
ton dynamiikka ovat vielä suurelta 
osin epäselviä. Siksi on hyvin tär-
keää tutkia toiminnan alkuvaihetta, 
Kaisa Kurkela painottaa.  

– Kuntademokratiassa kansa-
laisten vaikuttamiskanavat ovat 
usein irrallaan päätöksentekijöiden 
kanavista. Hyvinvointialueiden vai-
kuttamiskanavat ovat hämärän pei-
tossa ja osallistumisen tavat vasta 
muotoutumassa, Jäntti toteaa.

Kunnissa tarvetta  
kokonaiskuvalle
Laki on mahdollistanut kuntien 
vanhusneuvostoille hyvinkin eri-
laisia toimintamuotoja. Kaisa Kur-
kelan mukaan toiminnassa ovat ko-
rostuneet jäsenten oma aktiivisuus 
ja kiinnostuksen kohteet. Tähän 
saakka sote-asiat ovat kuitenkin ol-
leet niitä keskeisimpiä. 

Tutkijat herättävät pohtimaan, 
onko iäkkäiden hyvinvointi jatkos-
sakin pääosin sosiaali- ja terveyspal-
veluihin liittyvää toimintaa vai myös 
kulttuuria ja liikuntaa, ja miten neu-
vostot voisivat näihin elämänaluei-
siin vaikuttaa. 

– Neuvoston rooli ja asemoin-
ti kunnissa vaihtelee, samoin se, ku-
ka toimii asioiden esittelijänä, Anni 
Jäntti huomauttaa. 

– Tämäkin lisää tällä hetkel-
lä epäselvyyttä. Kunnissa ei ole vie-

maakunnan asukkaat eivät ole vain potilaita  
tai palveluiden käyttäjiä vaan aktiivisia  
maakuntalaisia, jotka haluavat vaikuttaa.

tutkimuksessa pyritään  
kattavaan kuvaan kuntien 
demokratiaroolista.
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lä selvää, kuka vastuuviranhaltija on, 
koska moni on siirtynyt töihin hyvin-
vointialueille, Kurkela toteaa.

Tutkimus on vasta alussa, mutta 
pikainen soittokierros Pirkanmaan 
kuntiin kertoi tutkijoille, että neuvos-
tojen uusiin rooleihin suhtaudutaan 
kiinnostuksella ja kokonaiskuvaa 
toiminnasta ja vaikuttamiskanavista 
kaivataan. 

Erityisesti pienissä kunnissa oli 
kuitenkin havaittavissa, että hyvin-
vointialueen suuntaan katsottiin 
oman kunnan edut edellä.

Tutkimuksessa pyritään katta-
vaan kuvaan kuntien demokratiaroo-
lista. Tutkijat toteavat Pirkanmaan 
suurehkon hyvinvointialueen olevan 
tähän tarkoitukseen hyvä tutkimus-
kohde. Maakunnasta löytyy iso, vireä 
keskuskaupunki ja hyvin monenlai-
sia muita kuntia, kuten kaupunkia 
lähelle sijoittuva Pirkkala ja pitkien 
etäisyyksien päässä oleva Virrat.

Kunnan vai vanhusten edustaja?
Kun toiminta pääsee käytiin, alun 
epäselvyyksistä päästään todennä-

köisesti eteenpäin. 
Painavinta kritiikkiä tutkijoil-

ta tulee nyt alueiden neuvostojen jä-
senten valintatapaa kohtaan, sillä se 
voi vaikuttaa neuvostojen rooleihin 
kaukana tulevaisuudessakin.   Hy-
vinvointialueiden neuvostot kootaan 
siten, että kuntien neuvostot nimit-
tävät sinne kukin oman edustajansa. 

Anni Jäntti katsoo, että nimeä-
mismenettely voi johtaa siihen, että 
kuntien edunvalvonta niissä koros-
tuu. Tällöin kunnan ja hyvinvoin-
tialueen neuvostojen roolit voivat 
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tärkeä kysymys onkin,  
nähdäänkö ikäihmiset  
kunnissa hyvinvoinnin ja  
demokratian näkökulmista 
asiakkaina, edunvalvojina vai 
aktiivisina kansalaisina.

Kuntien demokratiarooli muutoksessa:  
Vanhusneuvostojen muuttuva rooli kuntien  
demokratiamuutoksen heijastumana kerää  
tietoa vanhusneuvostojen toiminnasta  
Tampereella, Pirkkalassa, Virroilla ja Pirkanmaan 
hyvinvointialueella. Hanke päättyy kesällä 2024. 

muodostua jopa keskenään jännittei-
siksi.  

– Jännitteisyys on mahdol-
linen kehityskulku, jos kuntien 
edunvalvontarooli on hyvin vahva. 
Pirkanmaan kokoisellakin alueella 
on ristiriitoja, ja jännitteisyys siten 
mahdollista, Jäntti sanoo.

Toinen mahdollinen kehitys-
suunta on tiedonvälittäjärooli, jossa 
hyvinvointialueen neuvosto on koh-
taamispaikka eri kunnista ja alueelta 
tulevalle tiedolle. 

Anni Jäntti terävöittäisikin nyt si-

tä, mikä neuvostojen tehtävä on, ja 
keitä siellä edustetaan. 

– Onko ajatus, että kunnasta tu-
leva edustaa kuntaa vai pitääkö hän 
esillä vanhusten asioita? Jäntti ko-
rostaa.

Tietoa kuntien käyttöön
Tutkijat pyrkivät aineistoa kerätes-
sään selvittämään niitä näkemyk-
siä, odotuksia, pelkoja ja huolia, joita 
vanhusneuvostojen tulevaan rooliin 
nyt liittyy. 

He toteavat, että uudistukseen 
sisältyy myös riski kuntien vanhus-
neuvostojen kuihtumisesta, ja nos-
tavatkin tärkeäksi kysymyksesi sen, 
nähdäänkö ikäihmiset kunnissa hy-
vinvoinnin ja demokratian näkökul-
mista asiakkaina, edunvalvojina vai 
aktiivisina kansalaisina.

Kerätyn aineiston toivotaan hyö-
dyttävän tutkimusta vielä pitkään. 

Kunnille tutkimus tuo uutta tie-
toa, jota voidaan käyttää neuvostojen 

ja kansalaisvaikuttamisen kehittä-
mistyössä.

– Tutkimus tuottaa kunnille tie-
toa myös siitä, miten suhde hyvin-
vointialueeseen rakentuu ja miten 
sitä voidaan kehittää. Tuomme siis 
läpivalaisua asiaan, jonka selvittämi-
seen yksittäisillä kunnilla ei olisi re-
sursseja, Kaisa Kurkela sanoo.  

– Tietoa kaivataan yhtä lailla hy-
vinvointialueilla, huomauttaa lopuk-
si Anni Jäntti.

Hankkeen etenemisestä ja tu-
loksista jaetaan tietoa tutkijoiden 
blogeissa sekä kuntademokratiaver-
koston sähköpostilistalla, jonne pää-
see liittymään Kuntaliiton sivuilla. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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Tavoitteena nikotiiniton Suomi  
vuoteen 2030 mennessä!
 
Biohit on mukana talkoissa, jotta saavut-
taisimme savuttoman ja nikotiinittoman 
Suomen.

Pitkän kehitystyön tuloksena ja kliinisten tutki-
musten jälkeen saimme markkinoille nikotiinit-
toman Acetium-imeskelytabletin tupakoinnin 
vieroitusta edistämään. Tuote ei sisällä mitään 
riippuvuutta aiheuttavia ainesosia.

Tupakoinnin aikana imeskeltävä tabletti 
auttaa luopumaan tupakasta

Acetium-imeskelytabletin tehokkuus perustuu 
sen sisältämän l-kysteiinin kykyyn sitoa tupakan 
savun sisältämää syövälle altistavaa asetalde-
hydiä tupakoitsijan syljestä. Tämän ansiosta 
tupakan tuottama mielihyvä- ja makukokemus 
muuttuu, mikä helpottaa tupa-
kasta luopumista. 

Acetium on kotimainen avain-
lipputuote, jolle on myönnetty 
patentti 64 maassa.

Saatavilla päivittäistavara- 
kaupoista, apteekeista ja  
www.biohitshop.fi -verkkokau-
pasta.

www.acetium.fi
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www.acetium.fi

• atrofinen	gastriitti	(hapoton	maha) • haponestolääkitys
• krooninen	helikobakteeri-infektio • käytät	alkoholia	tai	tupakoit	säännöllisesti

CE-merkityt Acetium-tuotteet ovat saatavilla apteekeista kautta maan. 
Biohit Oyj valmistaa Acetium-tuotteet Suomessa. 

Acetium® Kapseli
Acetium-kapselin sisältämä hitaasti liukeneva L-kysteiini 
sitoo mahalaukussa asetaldehydiä yhdisteeksi, joka poistuu 
elimistöstä ruuansulatuskanavan kautta.

• Asetaldehydi on alkoholiaineenvaihdunnan merkittävin välituote,
jota  esiintyy myös elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy
käymisprosessi (esim. alkoholijuomat, jogurtit, etikka, soijatuotteet,
kotikalja ja sima)

• Käyttöohje: 1-2 kapselia juuri ennen ateriaa
• Normaaliruokailussa 1 kapseli riittää, mutta mikäli nautitaan

alkoholia, suositellaan toisen kapselin ottamista yhden-kahden
tunnin kuluttua.

Acetium® Imeskelytabletti
sitoo tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä alkoholinkäytön 
ja tupakoinnin yhteydessä ja lisää suun terveyttä. 
Säännöllisesti käytettynä, imeskele yksi tabletti joka kerta kun 
tupakoit,auttaa luopumaan tupakasta1. 

• Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin karsinogeeni.
• Alkoholi ja tupakka yhdistettynä huonoon suuhygieniaan selittävät noin 

80 % suu-, nielu- ja ruokatorvisyövistä. Tupakka on lisäksi mahasyövän 
itsenäinen riskitekijä samoin kuin helikobakteeri-infektio ja sen tai 
autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti (hapoton maha) 2

1.  SSyyrrjjäänneenn,,  KK..,,  EErroonneenn,,  KK..,,  HHeennddoolliinn,,  PP..,,  PPaalloohheeiimmoo,,  LL..,,  EEkklluunndd,,  CC..,,  BBääcckkssttrröömm,,  AA..  aanndd  
SSuuoovvaanniieemmii,,  OO..  SSllooww--rreelleeaassee  LL--ccyysstteeiinnee  ((AAcceettiiuumm  ))  lloozzeennggee  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  nneeww  mmeetthhoodd  
iinn  ssmmookkiinngg  cceessssaattiioonn..  AA  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  iinntteerrvveennttiioonn..  
AAnnttiiccaanncceerr  RReess..  22001177;;3377::33663399--33664488..
2.  wwwwww..bbiioohhiitt..ffii//lliissaattiieettoojjaa  --  VVeerriinnääyytttteeeessttää  tteehhttäävvää  GGaassttrrooPPaanneell®®  aannttaaaa  ddiiaaggnnoooossiinn  
mmmm..  hheelliikkoobbaakktteeeerrii--iinnffeekkttiioossttaa  jjaa  aattrrooffiisseessttaa  ggaassttrriiiittiissttaa..
33..  wwwwww..bbiioohhiitt..ffii//LLiissaattiieettoojjaa22
44..  wwwwww..ggooooggllee..ccoomm//  hhaauullllaa::  HHyyvvää  KKoolllleeggaa  22000066

Biohit HealthCare - Innovating for Health • Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. 09 773 861 • info@biohit.fi • www.biohit.fi 
•  www.gastropanel.fi •  www.biohitshop.fi

SUOJAA VATSAA JA SUUTA
AUTTAA EROON TUPAKASTA

Asetaldehydi on WHO:n luokittelema syöpävaarallinen yhdiste eli karsinogeeni, 
jolle altistut mikäli sinulla on jokin seuraavista:

 Apteekkimarkkinointi: Oriola
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Pekka Juntti

KOLUMNI

Olen katsonut järkyttyneenä sitä varauksetonta innostusta, jonka tuulivoimayhti-
öiden saapuminen kotimaisemiini Tornionlaaksossa aiheuttaa alueen päättäjissä. 

Kuntapäättäjät laskevat veromiljoonia. Kirkasotsaisimmat näkevät kunnan 
brändin kirkastuvan. Vihreää energiaa, vihreää siirtymää teollisuus-Lapista. Pe-
rukan ihminen taklaa sankarillisesti ihmiskunnan suurinta uhkaa, he sanovat ja 
ajattelevat rahaa. 

Taas kerran kuvitellaan, että luonnon voi pelastaa luontoa tuhoamalla, että asi-
an voisi korjata samoilla toimilla, millä se on aiheutettu.  

Yksistään synnyinkaupunkini Tornio haaveilee kymmenien tuhansien hehtaa-
reiden tuuliteollisuusaluetta, johon tulisi 150 maailman suurimmaksi kehaistua 
ihmeentekijää. Naapurikunnissa on sama henki päällä. 

He jotka asiasta lopulta päättävät, ovat heitä, jotka asiasta hyötyvät, joten hait-
tavaikutukset eivät ole asialistalla. 

En ole tuulivoimaa vastaan, en ole huolissani edes kansallismaisemastamme. 
Olen huolissani mittakaavasta. Erityisesti huolettaa e, että on viimein löytynyt 
luontoasia, josta kaupunkien vihreät ja maakunnan keskusta ovat täydellisen sa-
maa mieltä. Voiko siitä syntyä mitään muuta kuin harkitsematon ylilyönti? 

Jättivoimalat eivät tipahda taivaasta, ne kuljetetaan metsään kantavien, levei-
den teiden päällä. Tiet ja perustukset vaativat järjettömän mursketta. Betoniyhtiö 
Ruduksen mukaan yksi suuri voimala vaatii tuhat kuutiota betonia. Kun yksi be-
toniauto kuljettaa 4–6 kuutiota lälliä, yksistään Tornion metsiin halutaan ajaa yli 
25 000 kuormaa betonia. Tuosta vain. 

Pidän selvänä, että näin suurella teollisella toiminnalla on suuria, pysyviä vai-
kutuksia metsäluontoomme, ja meihin. Olen varma, että myöhemmät sukupolvet 
ihmettelevät suurta ja kritiikitöntä vihreän siirtymän buumiamme aivan samal-
la tavalla kuin aikalaiseni ihmettelevät osaranaukeita, ojitusvimmaa ja lohijokien 
kiihkeää tuhoamista. 

Jälleen kerran kansallisen suuroperaation mittavimmat ylilyönnit tehdään sa-
malla alueella. Jälleen kerran valinnat tehdään samalla puutteenperän logiikalla. 
Kaikki käy, kunhan rahaa tulee. 

Suomalainen salamannopea äkkirikastuminen on saatu aikaan hurjalla lainan-
otolla, jossa lainoittajana on luonto. Rajat ovat tulleet vastaan, ja meidän on opitta-
va pärjäämään vähemmällä. Se on aitoa vihreää siirtymää. 

Lapissa työskentelevä 
kirjailija ja toimittaja

Puutteenperän logiikalla

O
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harrastaminen 
luo hyvinvointia
Koulutus kuuluu keskeisiin sivistyksellisiin oikeuksiin, 
mutta niihin sisältyy paljon muutakin.

teksti | Pirjo Silveri   kuvat | Merja Ojala  

– oikeus siihen on myös vähävaraisella

T
yön alla olevassa julkisoikeu-
den väitöstutkimuksessaan  
Iina Järvinen vastaa kysymyk- 
seen, mitä tarkoittaa itsensä ke-

hittäminen köyhyydessä. Tutkimus-
taan Järvinen työstää Tampereen yli-
opiston suojissa. 

Maisteriopintovaiheessa Iina  
Järvinen osallistui köyhyyttä oikeu-
dellisena ongelmana käsitelleelle 
kurssille. Siellä syttyi kipinä gra-
duun, jonka jälkeen pöyhittävää jäi 
vielä runsaasti.

Suomen perustuslaki velvoittaa 
julkisen vallan turvaamaan jokai-
selle yhtäläisen mahdollisuuden ke-
hittää itseään varattomuuden sitä 
estämättä. 

– Hyvinvointiyhteiskunnan mit-
tapuita on, miten onnistumme 
tukemaan heikoimmassa ja haavoit-
tuvimmassa asemassa olevia, Järvi-
nen  sanoo ja jatkaa.

– Väitöskirjassani tarkastelen 
suomalaista sivistyskäsitystä ja sen 
juurtumista osaksi yhteiskuntaa. Si-

vistys on tärkeä arvo, jota on hyvä 
tutkia eri näkökulmista myös oikeus-
tieteessä.

Perustuslain ohella muu lainsää-
däntö ja kansainväliset sopimukset, 
kuten YK:n lapsen oikeuksien so-
pimus, turvaavat sivistyksellisiä oi-
keuksia. 

Lain esitöiden mukaan itsensä 
kehittäminen tarkoittaa muun mu-
assa tiedon hankintaa, tieteellistä ja 
taiteellista toimintaa sekä liikuntaa. 

Kirjastot, taide- ja kulttuurielämä 
sekä liikunta ovat konkreettista harras-
tus-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa, 
mutta Järvinen katsoo laajemmin, hu-
manististen silmälasien läpi.

– Tutkimuksessani väitän, että se 
on samalla jotakin psyykkisellä tai 
henkisellä tasolla tapahtuvaa. Kun 
käymme vaikka museossa, jump-
patunnilla tai sukeltamassa, pää-
semme ilmaisemaan itseämme ja 
kehittymään ihmisenä. Kyse on 
omaksi itseksi tulemisesta, tekemi-
sen ja toiminnan kautta.
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on yksiselitteistä ja  
päivänselvää, että kaikkien  

on saatava kehittää itseään.

Vielä 1800-luvulla jaoteltiin ih-
misiä hyviin ja huonoihin köyhiin, ja 
näin määriteltiin, millainen sivistys 
oli kenellekin suotavaa ja sallittua. 
Samoin vaikutti säätyjako.

– Vastaavan tyyppisiä elementtejä 
on havaittavissa edelleen, ehkä vähän 
sanatontakin kategorisointia. Sellais-
ta ajattelutapaa, että tiettyjä ihmis-
ryhmiä pitäisi kohdella eri lailla.

Iina Järvinen korostaa, ettei pe-
rusoikeus ole mikään mielipidekysy-
mys. Hänen mukaansa  yksiselitteistä 
ja päivänselvää on, että kaikkien on 
saatava kehittää itseään.

Järvisen väitösprojektin aikana 
on koettu koronapandemia, eletty 
energiakriisi, elinkustannukset ovat 
nopeasti nousseet, kuluttajien osto-
voima heikentynyt.

– Köyhyysongelma on ollut pal-
jon esillä ja alkanut kiinnostaa, kun 
se koskettaa yhä isompaa joukkoa. Jo 
aiemmin meillä oli huomattava mää-
rä ihmisiä, joilla oli hankaluuksia 
selvitä jokapäiväisestä elämästä, ja 
nyt heidän pärjäämisensä on entistä 
vaikeampaa. Tähän ryhmään täytyisi 
kiinnittää eniten huomiota.

Jos jo lapsena jää vaille hyvin-
vointia tukevia, rakentavia kokemuk-
sia, mitä siitä seuraa aikuisuudessa? 

Iina Järvinen hieman vierastaa 
kysymykseen kytkeytyvää ajatusmal-
lia.

• • •

– Mitä hyötyä jostakin on? Mitä sil-
lä voidaan saavuttaa? Mielellämme 
aina arvioimme asioita näin, mutta 
itsensä kehittäminen on jo sellaise-
naan arvokasta, riippumatta mitä sii-
tä seuraa. Se kuuluu ihmisarvoiseen, 
hyvään elämään.

Toki plusmerkkisiä vaikutuksia 

on helppo listata. Luontaisesti ihmi-
nen kaipaa omaehtoista toimintaa, 
ja hän myös haluaa itse valita oman 
tapansa. Oikeassa ja mieleisessä te-
kemisessä saa kokea onnistumista ja 
pystyvyyttä. Parhaimmillaan syntyy 
yhteisöllisyyttä, joka tuo henkilön 
osaksi sosiaalista piiriä.

– Jos tällaisia mahdollisuuksia ei 
ole tai ne ovat puutteellisia, yksilön 
perustarpeet eivät toteudu ja koko-
naisvaltainen käsitys elämän laadus-
ta heikkenee.

Kuinka hyvin yhdenvertainen it-

sensä kehittäminen on toteutunut 
Suomessa?

Iina Järvinen on yllättynyt, kuin-
ka heikosti oikeus tunnistetaan sekä 
valtion että kuntatason päätöksen-
teossa. Väitöstyöllään hän pyrkii li-
säämään tietoisuutta, että meillä 
ylipäätään on olemassa tällainen pe-
rusoikeus.

– Ensin on tärkeää ymmärtää, mi-
tä se tarkoittaa ja sisältää. Seuraava 
askel on, että oikeutta aletaan tosi-
asiallisesti toteuttaa.

Julkisoikeuden tutkija tähden-
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tää, että perusoikeudet ovat toisten-
sa kanssa vuorovaikutteisia.

– Itsensä kehittämisen oikeut-
ta tulee tulkita yhdessä esimerkiksi 
sosiaalisten oikeuksien kanssa. Kun 
työttömyysturvaa tai vanhempain-
rahaa muutetaan, pitää ottaa huo-
mioon kokonaisuus. Sosiaalisten 
etuuksien leikkaaminen vaikuttaa, 
millainen mahdollisuus todellisuu-
dessa on käyttää sivistyksellisiä oi-
keuksia.

Järvinen on myös huomannut, 
ettei hänen tutkimuskohteekseen 
valitsema ryhmä, köyhät, tunnu ole-
van erityisen kiinnostava lainsäätä-
jälle tai -soveltajalle.

Sote-palveluiden siirryttyä hy-
vinvointialueiden järjestämisvas-
tuulle sivistyksestä tuli vuoden 2023 
alussa kuntien suurin toimiala. 

Sosiaalisia etuuksia koskevat 
päätökset tehdään siis nykyään hy-
vinvointialue- ja valtiotasolla, ja si-
vistyspalveluita koskevat päätökset 
kuntatasolla. Tehtävänjaon muutos 
ei poista kunnan velvollisuutta huo-
lehtia kaikkien, myös vähävaraisim-
pien, sivistyksellisten oikeuksien 
toteutumisesta. 

• • •

Uhka vai mahdollisuus?
– Pidän tilannetta mahdollisuute-
na. On tosi kiinnostavaa nähdä, mi-
kä kunnissa muuttuu – vai muuttuu-
ko mikään. Lainsäädännön nojalla 
sivistys täytyy nähdä paljon laveam-
min kuin koulutuksena, ja on täy-
sin kunnan oman harkinnan varassa, 
miten itsensä kehittämisen palvelui-
ta toteutetaan.

Järvinen toteaa, että kunnissa on 
erilaisia tarpeita, eikä ole edes tar-
koituksenmukaista, että joka pai-
kassa on täsmälleen samat palvelut. 
Tarjonnassa ja toimeentuloturvae-
tuuksien myöntämisperusteissa on 
isoja alueellisia eroja.

Vähävaraisten osallistumista 
kulttuuriin, liikuntaan ja taiteeseen 
on tuettu muun muassa Kaikukortti-

järjestelmällä. Verkostoon liittyneis-
sä kunnissa asuva voi hakea korttia, 
jolla saa lippuja tapahtumiin. 

Toinen vakiintuneista käytän-
nöistä on alennetut maksuluokat. 
Esimerkiksi eläkeläiset, opiskelijat 
tai lapsiperheet saavat pääsylipun 
normaalia halvemmalla.

– Systeemi on sinänsä hyvä, mutta 
se voi kohdentua vähän huonosti. On 
täysin vapaasti päätettävissä, millai-
sille ryhmille ja millaisilla alennus-
prosenteilla maksuluokkia tarjotaan. 
Työssäkäyvät eivät koskaan ole nii-
den piirissä. Kuitenkin monet heistä 
voivat olla pienituloisia tai velkaan-
tuneita, ja sitä kautta köyhiä. Pi-
dän Kaikukorttia parempana, koska 
se annetaan suoraan tuen tarpeessa 
olevalle yksilölle.

Elämässä on vaikea päästä eteen-
päin ja ponnistaa pois köyhyydestä, 
jos itsensä kehittämisen edellytykset 
ovat olemattomat, mutta paljonko 
yhteisillä varoilla kuuluu kustantaa 
esimerkiksi harrastuksia? Mikä on 
riittävää ja sopivaa?

Rajanveto on jatkuvaa. 
Järvisen mukaan kysymystä pitää 

aina ensisijaisesti arvioida perusoi-
keusmyönteisesti.

– Niin että kaikki oikeudet toteu-
tuvat mahdollisimman täysimääräi-
sesti ja yksilö voi elää ihmisarvoista, 
hyvää elämää.

Kaikkea ei voida taata kaikille, 
mutta jokaisen täytyisi päästä osal-
liseksi yleiseksi hyväksyttyä, nor-
maaliksi katsottua elämäntapaa ja 
elintasoa.

Kun yksinhuoltajaäiti hakee täy-
dentävää toimeentulotukea lasten-
sa harrastusmenoihin, myöntämistä 
käsittelevä henkilö tekee tapauskoh-
taista harkintaa. 

Sosiaalietuuksista päättävän oli-
si tunnettava itsensäkehittämisoikeus. 

Muuten ratkaisu saattaa Iina Järvisen 
mielestä olla jopa mielivaltainen, kos-
ka mitään täsmällisiä, tarkkarajaisia 
ohjenuoria ei ole.

Verorahojen käyttö heikos-
sa asemassa olevien kansalaisten 
vapaa-ajan ja virkistystoiminnan 
kustannuksiin aktivoi herkästi net-
tipalstoja ja kirvoittaa jyrkkiä kom-
mentteja. 

• • •

Ovatko asenteet koventuneet?
– Tutkimusperusteista tietoa minul-
la ei ole, mutta siltä näyttää yleisten 
havaintojeni perusteella. Some-aika-
na tämän tyyppiset asiat herättävät 
keskustelua ja tunteita. Kaikki eivät 
pidä hyväksyttävänä köyhien harras-
tusmahdollisuuksien tukemista. Ko-
rostan taas, ettei tämä ole mielipide-
kysymys vaan perusoikeus, joka on 
toteutettava jokaiselle yhtäläisesti.

Iina Järvinen pohtii, onko suoma-
laisilta päässyt unohtumaan 1900-lu-
vun viimeisten vuosikymmenten 
kehitys. Kun kaikille turvattiin kou-
lutusmahdollisuudet ja parannettiin 
muita elämän edellytyksiä, se vaikut-
ti myönteisesti koko yhteiskunnan 
kehitykseen.

– Kannattaa katsoa laajempaa 
kuvaa mieluummin kuin nähdä asi-
at pistemäisesti yksittäisinä tapauk-
sina.

Sivistyksellinen perusoikeus on 
Järvisen mielestä  kiinnostava, kos-
ka se liikkuu osittain henkilökohtai-
sella alueella.

– Tarpeet ja motivaation lähteet 
ovat erilaisia. Jos jokainen saa ke-
hittää itseään, ottaa oman potentiaa-
linsa käyttöön ja kukoistaa, pitkällä 
aikavälillä se sataa myös yhteiseen 
laariin, Iina Järvinen uskoo. ∙

➨ KAKS tukee tutkimusta.

verorahojen käyttö heikossa asemassa olevien  
kansalaisten vapaa-ajan ja virkistystoiminnan  
kustannuksiin aktivoi herkästi nettipalstoja.
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tässä seison enkä muuta voi?
teksti | Marjatta Sihvonen

Myös syrjäseudun nuori haluaa harrastaa  
liikuntaa omassa, tutussa porukassa.

Kun hallitusohjelmissa käännetään katse nuo-
riin, julistetaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
harrastamiseen, liikkumiseen ja kasvamiseen. 
Miten strategiat voitaisiin muuttaa arjeksi niis-

säkin kunnissa, joissa nuoret asuvat hajallaan pit-
kin syrjäseutua? 

Itä-Suomen yliopiston tutkijat jalkautuvat ky-
symään keinoja nuorilta itseltään.
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Niin UKK-instituutin tutkimuk-
set nuorten terveydestä kuin va-
rusmiesten fyysisen suorituskyvyn 
mittarit kertovat karusta kehitykses-
tä: syrjäseudun nuoret ovat huono-
kuntoisempia verrattuina muualla 
asuviin ikätovereihinsa. 

Tilanne ja sen seurannan mitta-
rit ovat tuttuja myös dosentti Päivi  
Armilalle. Pelkistä harjoitusmää-
ristä tai lajivalinnoista hän ei kui-
tenkaan lähde syitä tai ratkaisuja 
hakemaan. 

Pitkään syrjäseutunuoruutta tut-
kineelle Armilalle nuorten huono 
kunto kertoo syrjäisyyteen liittyväs-
tä vaille jäämisestä, niin liikunnassa 
kuin laajemmin yhteiskunnassa. 

Maailma näyttää hyvin omanlaisel-
taan, kun sitä katsoo vaikkapa Iivantii-
rasta, Kuhmon syrjäkylältä. Asutus, 
palvelut ja yhteisöt keskittyvät taaja-
maan, reunalta katsoen liian kauas. 

– Nuorten erilaisuudesta, etni-
syydestä ja vammaisuudesta puhu-
taan paljon, mutta maantieteestä ei. 
Sillä on loppujen lopuksi paljonkin 
väliä, missä sattuu asumaan, Armila 
tiivistää.

Ratkaisuja nuorisokulttuureista
Päivi Armila johtaa STOP-tutkimus-
ta, joka selvittää syrjäseudun nuor-
ten liikkumismahdollisuuksia ja si-
tä, minkälaista tukea tarvitaan, jotta 
liikunnallisesta elämäntavasta voisi 
tulla osa heidän kasvuympäristöään.

Tutkimuksessa liikuntaa ei tar-
kastella vain peruskuntoa ylläpitä-
vänä välineenä vaan paneudutaan 

myös siihen, millaisia mahdollisuuk-
sia liikunnasta kiinnostuneella nuo-
rella on kehittyä urheilijana.  

– STOP-tutkimuksessa ajatukse-
na ei ole se, että nyt houkuttelemme 
kaikki nuoret ylös sohvalta. Liikku-
mattomuus tappaa, mutta liikun-
taa on monenlaista. Sitä tehdään eri 
olosuhteissa, liikkumisen tavat ovat 
moninaisia, ja jokaisen pitäisi saada 
löytää se oma tapa, tähdentää Armi-
sen tutkijakollega, kasvatustieteilijä 
Ari Sivenius.

Nuorille oma tapa tarkoittaa 
usein yhdessä tekemistä ja poruk-
kaan kuulumista. Niiden kautta voi 
löytyä myös liikkumisen ilo. 

– Syrjässä porukkaa on vain lii-
an vähän, ja liikunnassa näkyy lisäk-
si vahva sukupuolijako. Pojilla ei ole 
tarpeeksi suurta joukkoa jääkiek-
koon. Tytöille voi olla mahdollista 
käydä kansalaisopistossa tanssimas-
sa yhdessä mummojen kanssa, mutta 
sitä ei koeta omaksi, Armila kertoo. 

Armila kääntäisikin katseet sii-
hen, miten liikuntaharrastukseen 
saadaan tilaa omaehtoisille nuoriso-
kulttuureille. 

Harrastusmahdollisuuden ohel-
la tilaisuus liittyä omaan vertaisryh-
mään on erityisesti yläkouluikäisillä 
ratkaisevan tärkeää. Samassa ikävai-
heessa syrjäseudun nuorten liikku-
minen vähenee selvästi. 

– Jos kuulumisen kokemus jää 
tuolloin puuttumaan, se voi määrit-
tää loppuelämää. Yksinäinen ihmi-
nen jää vihaisena ulos, Armila toteaa.

Kylällä ei ole mitään ja  
vastaan tulee vihainen mies
Jos eriytyvä kehitys taajamien ja syr-
jäseutujen välillä jatkuu, seurauk-
set näkyvät muussakin kuin nuorten 
fyysisessä kunnossa. 

Ari Sivenius toteaa, että nuoret 
tekevät jatkuvasti tulkintoja mah-
dollisuuksistaan, tarkkailevat tois-
ten lähtökohtia ja vertailevat niitä 
omiinsa. 

– Nuoret aikuiset ovat koulun ja 
työn välimaastossa, ja osa heistä pys-
tyy toimimaan omia tavoitteitaan 
kohti. Osa nuorista taistelee mahdol-
lisuuksiensa puolesta, mutta osa pas-
sivoituu, Sivenius sanoo.

Aiemmista seurantatutkimuk-
sista tiedetään, että syrjässä vastaan 
voi tulla julkisessa keskustelussakin 
huolta herättänyt hahmo: nuori, toi-
vonsa menettänyt, vihainen mies.  

– Hän oivaltaa oman epätasa-ar-
voisen asemansa suhteessa muihin, 
mutta ei hahmota eriarvoisuuten-
sa kokonaiskuvaa. Hän ei tiedä, että 
esimerkiksi harrastustakuu on hä-
nen kohdallaan jäänyt toteutumatta, 
mutta ärsyyntyy omasta tilantees-
taan. Hän myös näkee kotiseutunsa 
pelkästään puutteiden kautta, Sive-
nius kuvaa.

Maantiede vaikuttaa myös niin-
kin konkreettiseen asiaan kuin käy-
tettävissä olevaan aikaan. Aiemmista 
reuna-alueiden tutkimuksista tiede-
tään, että toiselle asteelle siirryttä-
essä nuoren vapaa-aika häviää, kun 
koulubussissa saattaa vierähtää nel-
jäkin tuntia päivässä.

Eivätkä syrjäkylien nuoret ole 
keskenäänkään tasa-arvoisessa ase-
massa. Harrastustakuu koskee kaik-
kia, mutta kaikilla ei ole vanhempia, 
jotka kuljettaisivat harrastuspaikoille.

Tilasto ei näe taajaman  
ulkopuolelle
STOP-hankkeen tutkijat kokoavat 
yhteen itäsuomalaisissa kouluissa 
hankittuja haastatteluja ja keräävät 
uutta tietoa nuorten kanssa toteutet-
tavissa työpajoissa. 

Yhteistyökumppanina on joen-
suulainen skeittariyhdistys RUJO, 
joka on tehnyt liikunnallisia inter-

maailma näyttää hyvin oman-
laiseltaan, kun sitä katsoo  

vaikkapa iivantiirasta, kuhmon 
syrjäkylältä.

osa nuorista taistelee  
mahdollisuuksiensa puolesta, 
mutta osa passivoituu.
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ventioita ja rakentanut liikuntapaik-
koja. 

– Pyrimme pakottomaan tiedon-
keruuseen. Lähtökohta on keskustel-
la, rakennella asioita, olla toiminnan 
äärellä ja hakea luottamusta. Näin 
osallistumalla pääsemme hahmot-
tamaan, mikä olisi nuorille itselleen 
tärkeää, Ari Sivenius kertoo. 

Laadullisella tiedonkeruulla nos-
tetaan esiin arkea, joka ei tule esiin 
tilastoissa. 

Päivi Armila kertoo asuvan-
sa pienellä paikkakunnalla, joka on 
kuntaliitoksen myötä muuttunut 
kaupungin osaksi. 

Nuorista puhutaankin varsin 
usein kaupungin näkökulmasta, ja 

Armila painottaa, että syrjän todel-
lisuus ei saisi jäädä laajojen hallinto-
alueiden keskiarvojen peittoon. 

– Esimerkiksi Joensuussa asu-
vat nuoret tilastoituvat keskisuuren 
kaupungin asukkaiksi, joilla on kes-
kimääräiset mahdollisuudet. Näin ei 
syrjässä kuitenkaan ole. Reuna-alu-
eilla arki on aivan erilaista kuin kes-
kustassa, ja siksi on tärkeää jalkautua 
sinne tutkimaan, Armila sanoo. 

– Näin päästään kiinni myös pas-
sivoitumiskäyttäytymiseen ja sen 
syihin, Sivenius huomauttaa.

Tutkimus kestää vuoden. Pohja-
työtä on tehty vuosia, joten paljon 
tapahtuu nyt lyhyessä ajassa, Armi-
la lupaa. 

laadullisella tiedonkeruulla 
nostetaan esiin arkea, joka  
ei tule esiin tilastoissa.
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Naiset muodostavat noin puolet kaikista maahanmuut-
tajista Suomessa. Maahanmuuttajanaiset muodostavat 
moninaisen ryhmän niin maahanmuuton syiden kuin  
muiden ominaisuuksiensakin näkökulmasta: naisia  
saapuu Suomeen perhesyistä, töiden ja opiskelun vuoksi 
sekä turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina tai tilapäistä 
suojelua saavina.

Erilaisista taustoista riippumatta maahanmuuttajanaisia 
tuntuu yhdistävän sama ongelma: haasteet päästä  
suomalaisille työmarkkinoille.

EMN Suomen järjestämässä konferenssissa 25.11.2022 
pohdittiin ilmiön syitä ja etsittiin siihen ratkaisuja suoma-
laisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden voimin.

Tapahtuman paneelikeskustelu, puheenvuorot sekä  
kansainvälisten asiantuntijoiden kommentit on nyt julkaistu 
kattavana materiaalipakettina, joka on saatavilla ilmaiseksi 
EMN Suomen kotisivuilla!

EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO  
(European Migration Network, EMN) 

Yhteystiedot:
Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 
Puh: 0295 430 431 
emn@migri.fi  
www.emn.fi (Suomen kansalliset verkkosivut)  
www.ec.europa.eu/emn/ (kansainväliset verkkosivut)

Moninaiset maahanmuuttajanaiset – kuinka edistää 
maahanmuuttajanaisten työelämäosallisuutta?

Sivuiltamme löydät:  

• Konferenssiraportin, jossa on tarkempi  
yhteenveto tapahtumasta

• Videotallenteet konferenssin esityksistä  
suomeksi ja englanniksi

• Puhujien käyttämät esitykset 

• Puhujien esittelyt

• Suomen kansallisen raportin 

• EMN-vertailututkimuksen

Julkaisut löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta  
www.emn.fi ”Ajankohtaista”-osiosta

 

 

EMN Suomen 2022 konferenssin  
kattava materiaalipaketti nyt  
saatavilla!
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Kunnille tutkijat rakentavat uusia 
keinoja, joilla hallitusohjelmien nuo-
risostrategiat saadaan toteutettua. Ja 
nimenomaan kuntia tutkijat nuorten 
liikkumisesta vastuuttavat.

Pullonkaula lautakunnissa
Päivi Armila on työskennellyt useissa 
opetushallituksen nuorisohankkeis-
sa, ja toteaa suoraan, että strategiat 
torpataan kuntien lautakunnissa. Ei 
ole rahaa. 

  Myös Ari Siveniuksen mukaan 
on varsin yleinen kokemus, että kun-
nissa on vaikeaa saada syrjäseudun 
nuorten asioita läpi. Hän muistuttaa, 
että niukkuudessakin linjaukset poh-
jautuvat siihen, mitä arvostetaan. 

Osallisuuden kokemus ja se, et-
tä nuoria kuullaan aidosti heitä kos-
kevassa asiassa on yhtä tärkeää kuin 
oman kunnan rahoituspäätökset. 
Siksi Sivenius toivoo, että nuorten 
etu ei juuttuisi lautakuntiin. 

– Eriarvoisuuden tunne syntyy 
siitä, että linjausten koetaan koh-

distuvan aina samoin. Priorisointi 
olisikin tehtävä näkyväksi ja varmis-
tettava, että sen kohde vaihtelee. 

- Päätöksenteossa on noudatetta-
va mahdollisuuksien tasa-arvoa, jot-
ta nuori voi luottaa siihen että oma 
vuorokin tulee, Sivenius selvittää. 

Korjausliikettä tutkijat kehotta-
vat myös kunnissa vallitsevaan toi-
mintatapaan, jossa resurssit jaetaan 
erilaisin perustein keskustaajamaan 
ja reunoille.  

– Kunnissa kyllä tiedostetaan 
reunojenkin oikeudet, mutta olete-
taan, että siellä asuvien on ansaitta-
va asiat. Heiltä edellytetään talkoita 
tai hankerahojen hakemista. Se on 
monien kuntien käytäntö, eikä se ole 
oikeudenmukaista. Nuoret eivät voi 
ansaita kaikkea itse, päättää Päivi Ar-
mila.∙

Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke  
STOP – Tässä seison enkä muuta voi?  
toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

 ➨ KAKS rahoittaa tutkimusta 
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teksti | Pirjo Silveri  kuvat | Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 

Miten vanhat ihmiset hoidetaan? Mitä palveluja he käyttävät? Millaista apua on 
saatavilla? Mitä hoiva elämän loppusuoralla maksaa – ja kuka sen rahoittaa? 

MITÄ MAKSAA JA KUKA MAKSAA

T
erveystieteiden tohtori Leena 
Forma on koko uransa ajan et-
sinyt vastauksia.

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan omaisille jää paljon vas-

tuuta, ja asiakkaiden maksuosuus on 
yllättävän suuri. 

Julkinen keskustelu aiheesta on 
yhä käymättä.

Nuorena terveystieteilijänä Leena 
Forma ei pitänyt vanhoja ihmisiä hou-
kuttelevimpana tutkimuskohteena. 

Mutta kuinkas sitten kävikään?
– Pääsin hienoon projektiin tekemään 
väitöskirjaa, innostuin ja pian työ vei 
mukanaan. Tajusin, kuinka tärkeä aihe 
on, ja kuinka hyvä aineisto meillä on.

Väitöstyössään Health and Social 
Service Use Among Older People. The 
last two years of life Forma tutki val-
takunnallisella rekisteriaineistolla so-
siaali- ja terveyspalvelujen käyttöä 
viimeisinä elinvuosina. 

Mukana olivat erityyppiset sai-
raalat, ympärivuorokautinen pitkäai-
kaishoito ja kotihoito. 

Ikä, kuoleman läheisyys, kotikunta 
ja dementiadiagnoosi vaikuttivat pal-
jon.

– Kaikki ikääntyneet eivät käytä 
palveluita, vaan tarve keskittyy korke-
aan ikään, viimeisiin vuosiin ja aivan 

viimeisiin kuukausiin, jolloin tarvitaan 
myös raskaimpia palveluita.

Vertailu teettää työtä
Syksystä 2021 tohtori on ollut töissä 
Laurea-ammattikorkeakoulussa. Eri-
koistutkija johtaa kahta hanketta, jois-
ta toinen liittyy ikääntyvän väestön 
toimintakykyyn, kuntoutukseen ja ter-
veysetuuksiin.

Leena Forma oli pitkään opetus-
tehtävissä Tampereen ja Helsingin 
yliopistoissa, ja noina vuosina oma tut-
kimus jäi vähemmälle. 

Tampereen yliopistossa hänellä on 
edelleen sivutoimi, Helsingin kanssa 
on yhteistyötä, mutta ei enää virallista 
kytköstä. Itä-Suomen yliopistossa hä-
nellä on dosentuuri.

Oliko tutkijan ura jo  
nuoruuden unelma?
– Valmistuin ensin sairaanhoitajaksi, 
mutta halusin opiskella lisää. Lähdin 
silloiseen Kuopion yliopistoon luke-
maan terveystaloustiedettä. Opintojen 
aikana kävi ilmi, että juuri tätä haluan 
tehdä, tutkimus- ja kehittämistyötä.

Leena Forma väitteli Tampereella 
loppuvuonna 2011, ja jatkoi sen jälkeen 
tutuksi tulleen aiheen parissa.

– Tutkimme palvelujen käytössä 
tapahtuneita muutoksia pidemmällä  

Tutkija toivoo julkista keskustelua ikääntyneiden hoidon rahoituksesta:
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aikavälillä. Olin myös tekemässä kan-
sainvälistä vertailua Suomen ja mui-
den pohjoismaiden välillä.

Väitösvaiheessa Forma käsit-
teli pelkästään palveluiden käyt-
töä, taloudellinen puoli tuli kuvioon 
myöhemmin. 

Vaikka eri tieteenaloilla hoidon 
ja hoivan kysymyksiä on kyllä tutkit-
tu, kustannukset ja rahoitus ovat jää-
neet katveeseen.

– Vähiten tutkittua tietoa on vai-
kuttavuudesta eli millä tavalla pal-
veluilla pystytään ikääntyneiden 
hyvinvointia kohentamaan. Alan tut-
kijana voin puhua kustannuksista, 
mutta sekin on vain yksi näkökulma. 
Toinen tärkeä olisi, mitä saadaan ai-
kaan!

Leena Forma osaa oitis sanoa yh-
den syyn, miksi vaikuttavuudessa ja 
kustannusten vertailussa riittää yhä 
pengottavaa: tutkiminen on työlästä.

– Palveluiden käytöstä on saatavil-
la rekisteritietoa, mutta muut tekijät 
ovat sellaisia, että pitää oikeasti men-
nä ihmisiltä kyselemään. Jos henkilöt 
ovat esimerkiksi muistisairaita, jon-
kun muun täytyy ehkä kertoa heidän 
puolestaan tai tutkijan itsensä havain-
noida. Silloin on vaikea saada laajaa 
aineistoa, mistä voitaisiin varmuudel-
la asioista sanoa.

Hintalappu omaisten osuudelle
Ikääntyneiden hoidosta ja asumises-
ta syntyvistä kustannuksista osa jää 
usein laskelmissa piiloon. Esimer-
kiksi asiakasmaksuja suunniteltaes-
sa ne kaikki täytyisi kuitenkin ottaa 
tarkasti huomioon.

KAKSin rahoittamassa pilot-
titutkimuksessa Leena Forma se-
kä kollegansa Mari Aaltonen, Pia  
Teräväinen ja Jutta Pulkki verta-
sivat eri hoitomuotoja niin, että päi-
vänvaloon kaivettiin kaikki kuluerät 
tukipalveluista ja tarvikkeista alka-
en. 

Samoin hintalappu laitettiin 
omaisten osuudelle.

– Aikaisemmissa tutkimuksis-
sa arvioimme kustannuksia samal-

la rekisteriaineistolla kuin aiemmin, 
mutta huomasimme, ettei niitä saa 
kovin kattavasti sieltä esiin. Niin ke-
hitimme menetelmää, jossa lisäksi 
muun muassa haastattelimme ikään-
tyneitä ja heidän omaisiaan. Tutki-
mukseen osallistuneet pitivät myös 
tarkkaa kulutuspäiväkirjaa.

Suomalainen on perinteisesti pi-
tänyt suuta supussa raha-asioistaan. 
Tutkijat törmäsivät ilmiöön etsiessään 
vastaajia kyselyynsä. Henkilökohtai-
sia, yksityiskohtaisia tietoja ei kovin 
mielellään haluttu lähteä avaamaan.

– Ihmisiä oli aika vaikea saada 
mukaan. Pohdimmekin, missä mää-
rin se liittyi aiheeseen.

Liian monimutkainen systeemi?
Sote-palvelut, niiden saatavuus ja 
asiakasmaksut elävät koko ajan.

– Samalla kustannukset ja rahoi-
tusjakauma muuttuvat. Mitä tänään 
saamme selville, voi kahden vuoden 
päästä olla ihan muuta, Leena Forma 
sanoo.

Tutkijan täytyy aina miettiä, mi-
ten nyt lähestyä asiaa. Käyttäjän kan-
nalta tilanne on tietenkin hankala, 
kun ei ole selvää palvelulupausta, et-
tä tällaista on saatavilla ja tämän ver-
ran se maksaa.

Heikkokuntoiselle, kotona asu-
valle läheiselleen ulkopuolista apua 
miettinyt tunsi 1990-luvulla rämpi-
vänsä viidakossa. 

Mahdollisuuksien metsästys ja 
kulujen selvittäminen osoittautui 
hämmentävän vaikeaksi. 

Kun omainen 2020-luvulla haki 
vastaavantapaista tietoa, iski melkein 
epätoivo, viidakko tuntui entisestään 
tihentyneen. 

Ovatko kansalaiset yksinkertaisia 
vai onko järjestelmä liian monimut-
kainen?

– Kyllä kokemus vaikuttaa aivan 
yleiseltä, Leena Forma myöntää.

– Myös meidän tutkimuksessam-
me ikääntyneet itse ja heidän omai-
sensa – usein juuri ikääntyneiden 
lapset – pitivät sekä palvelusystee-
miä että erilaisia etuuksia ja tukia 

 
 
 KUKA?

Leena Forma
IKÄ 48-v uotias

KOTOISIN Siikaisista

ASUU  Tampereella

TYÖ Erikoistutkija Laurea-ammatti- 
korkeakoulussa, yliopistotutkija  
Tampereen yliopistossa

KOULUTUS sairaanhoitaja, terveys- 
tieteiden tohtori (terveystaloustiede)

HARRASTAA lukemista, polkujuoksua, 
neulomista

TERVEISESI HYVINVOINTIALUEIDEN 
PÄÄTTÄJILLE JUURI NYT?

Kehittäkää ikääntyneiden palveluja  
kokonaisuutena (palvelujen integraatio). 
Oikea-aikainen hoito oikeassa paikassa 
säästää monilta turhilta käynneiltä  
muualla.
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omaisten rooli on vaivihkaa 
kasvanut. se taas pakottaa 
kysymään, miten ne,  
joilla omaisia ei ole?

erittäin monimutkaisina.
Leena Forman mielestä järjestel-

mää pitäisi rukata nykyistä yksinker-
taisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

– Sellaista varmasti pystyttäi-
siin kehittämään, eikä se edes vaatisi 
kauheasti resursseja, hän uskoo.

Hyvinvointivaltion ytimessä
Moni vielä työelämässä oleva ko-
kee ajautuneensa neljän sukupolven 
loukkuun. Yhtälö on hankala, kun ikä 
tuo itsellekin kremppoja, halu olisi 
auttaa aikuisten lasten perheitä an-
tamalla aikaa pienille lastenlapsille, 
ja samaan aikaan kasvaa huoli apua 
tarvitsevista iäkkäistä vanhemmista, 
jotka kenties asuvat kaukana.

Kotilieden (3/2023) mielipi-
deosaston kommentti on kärjistä-
vyydessään kuvaava: ”Vanhempien 
hoito-ongelmasta kuulee paljon. 
Minua se ei enää koske. Olimme 
30-vuotiaita, kun työkaveri tiuskaisi 
minulle: siul o kaikki hyvin, siult on 
vanhemmatkin kuolleet.”

Karu totuus on, että järjestelmä 
lepää pitkälti lähipiirin varassa.

– Aiempien tutkimustenkin pe-
rusteella tiedetään, että näin sääste-

tään julkisista, virallisista palveluista. 
Omaisten osuus kuvitellaan jotenkin 
ilmaiseksi, vaikka etenkin heidän an-
tamalleen ajalle voi arvioida kustan-
nuksen. Näin ei vain ole tehty, se on 
jäänyt huomioimatta, Leena Forma 
sanoo.

Omaisten rooli on vaivihkaa kas-
vanut. Se taas pakottaa kysymään, 
miten ne, joilla omaisia ei ole?

Forman mielestä viimeistään nyt 
olisi yhteisen pohdinnan paikka, 
kaikki kuitenkin osallistuvat järjes-
telmän rahoittamiseen. 

Sitä paitsi teema on aivan hyvin-
vointivaltion ytimessä.

Suomen väestön ikäpyramidi 
muuttuu lähivuosikymmeninä sipu-
liksi – taikka tuhkauurnan muotoi-
seksi. Syntyvyys laskee, elinajanodote 
pitenee.

Suomessa arvioidaan olevan lä-
hes 200 000 muistisairasta ja vuosit-
tain sairastuu lähes 15 000 henkilöä. 
Valtaosa on yli 80-vuotiaita. 

Jo nyt kustannukset yhteis-
kunnalle ovat suuret, ja väestön 
ikääntyessä niiden ennustetaan huo-
mattavasti kasvavan.
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– Jokaisen pitäisi saada juuri sel-
laista hoitoa, joka sopii parhaiten juu-
ri hänelle. Jos ei pystytä vertailemaan 
eli ei tiedetä, mitä maksaa, kuka mak-
saa ja mikä on hyöty, silloin on mah-
doton valita tarkoituksenmukaisinta 
hoitomuotoa, Leena Forma summaa.

Nykyään vielä korostetaan valin-
nanvapautta, mutta järkeviä päätök-
siä on kenenkään mahdoton tehdä 
pelkän ”mutun” varassa. 

Myös ikääntyneiden ja heidän 

omaistensa tulee saada täsmällistä 
tietoa perusteista.

Vanha ihminen vai  
harmaa pantteri?
Vanhus, vanha ihminen, ikääntynyt, 
iäkäs, seniori, varttuneempi kansa-
lainen, harmaa pantteri…

Nimityksiä on huomaavaisuus-
syistä kehitelty lisää, teennäisyyttä 
hipoen. 

Mikä termi kokeneen tieteente-
kijän korvissa kuulostaa sopivalta?

– Aikanaan Tampereen yliopis-
ton gerontologian ryhmässä päätim-
me puhua vanhasta ihmisestä, koska 
se on neutraali ja viittaa vain ikään, 
Leena Forma vastaa ja jatkaa.

nykyään vielä korostetaan valinnanvapautta,  
mutta järkeviä päätöksiä on kenenkään mahdoton  
tehdä pelkän ’mutun’ varassa.
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– Muut nimitykset sisältävät hel-
posti jotakin sellaista, mikä ottaa 
kantaa esimerkiksi henkilön toimin-
takykyyn. Nyt olen ruvennut käyt-
tämään ikääntynyt-sanaa ehkä osin 
siksi, että kuulun ikääntymisen ja 
hoivan tutkimuksen huippuyksik-
köön, ja siinä termi on jo nimessä.

Missä iässä ihmisestä sitten tulee 
vanha?

– Siihen ei ole yksiselitteistä vas-
tausta. Omissa tutkimuksissani ala-
ikäraja on ollut 70 vuotta, mutta se ei 
vielä tarkoita mitään. Raja pitää kui-
tenkin johonkin vetää.

Ikääntyneet ovat kaikkea muuta 
kuin yhdestä puusta veistetty joukko.

– Esimerkiksi palvelujen käytös-

sä on ihan eri asia, tarkastellaanko 
seitsemänkymppisiä vai yhdeksän-
kymppisiä. On tärkeä ottaa huomi-
oon, että ikääntyneiden sisällä voi 
olla valtavia ikäryhmien välisiä eroja.

Karu kuva todellisuudesta
Ihmiset asuvat entistä huonokun-
toisempina kotona ja elävät entistä 
pidempään, muistisairaudet lisään-
tyvät, hoitopaikat ovat kiven alla ja 
hoitajista on ankara pula. 

Uutiset piirtävät karua kuvaa to-
dellisuudesta.

Leena Forman väitöskirjan val-
mistumisesta on toistakymmentä 
vuotta. Onko perusasetelma sen jäl-
keen muuttunut?

– Keskeinen muutos on ympä-
rivuorokautisen hoidon merkittävä 
vähentyminen, erityisesti ryhmissä, 
jotka ovat sitä eniten tarvinneet eli 
kaikkein vanhimpien ja esimerkiksi 
muistisairaiden joukossa.

Kehitys hirvittää.
– Jatkuvasti näkyy merkkejä sii-

tä, että kotona ollaan sellaisessakin 
tilanteessa kuin ei enää pitäisi. Se on 
huolestuttavinta. Myös hoivaköyhyys 
on yleistynyt. Kaikilla ei ole varaa tai 
he eivät jostain muusta syystä saa si-
tä apua ja hoitoa, mitä he tarvitsisivat.

Tutkijat ovat kyllä pitäneet jul-
kisuudessa ääntä ympärivuorokau-
tisen hoidon kattavuudesta. Tai siis 
kattamattomuudesta. 

Tutkimustiedon valossa suunta 
on epäsuotuisa.

Yhden plusmerkkisen esimerkin 
palvelujen kehittämisestä tutkimus-
tulosten perusteella Forma löytää. 
Isossa hankkeessa, jossa hän aika-
naan teki väitöskirjaansa, Mari Aal-
tonen tutki omassaan ikääntyneiden 
siirtelyä hoitopaikkojen välillä.

– Nyt siirtymiset ovat vähenty-
neet.

Ympärivuorokautisessa hoidos-
sa olevat saavat usein kuolla tutus-
sa paikassa, kun aiemmin heitä usein 

siirrettiin esimerkiksi terveyskes-
kuksen vuodeosastolle.

Kansalaisten näkemykset esiin
Tuore pilottitutkimus osoittaa joka 
tapauksessa selvästi, kuinka haas-
tavasta palapelistä on kyse. Kustan-
nukset koostuvat useista tekijöistä ja 
rahoitus rakentuu eri tahoilta.

– Ennen sote-uudistusta on kat-
sottu aika kapeasti, usein vain kun-
nan näkökulmasta. Me halusimme 
laajentaa koko yhteiskunnan tasolle 
ja ottaa mukaan kaikki mahdolliset 
kustannukset, Leena Forma sanoo.

Kun kokonaisuus huomioidaan 
kattavasti, ei ole mahdollisuutta esi-
merkiksi osaoptimointiin niin, että 
siirrellään kustannuksia rahoittajal-
ta toiselle.

Leena Forma toivoo samantyyp-
pistä jatkotutkimusta isommalla 
aineistolla, koska silloin tulokset oli-
sivat tarkempia ja yleistettävämpiä.

– Itseäni on alkanut yhä enemmän 
kiinnostaa, mitä ihmiset rahoitukses-
ta ajattelevat, ja miten asioita heidän 
mielestään pitäisi järjestää. Kenen 
vastuulle ikääntyneiden hoito kuu-
luu ja mikä on omaisten rooli? Kansa-
laisten näkemykset pitäisi sitten ottaa 
huomioon ratkaisuja tehtäessä.

Viime aikojen puheenvuoroissa 
on esitetty jopa yksityistä varautu-
mista. Tutkija suhtautuu ajatukseen 
kriittisesti, koska se ei ole ollenkaan 
kaikille mahdollista.

– Eikä sellaisesta ole yhteiskun-
nassa yhteisesti sovittu.

Vaalien alla olisi oiva sauma kes-
kustelun käynnistämiseen.

– Moni puolue ilmoittaa olevan-
sa vanhusten asialla, mitä ikinä se 
tarkoittaakaan. Puolueet saisivat il-
moittaa tarkasti, millä lailla he aikoi-
sivat ja haluaisivat hoidon järjestää. 
Ympäripyöreät lausunnot eivät riitä, 
vaan asiat täytyy selkeästi sanoittaa. ∙

tutkijat ovat kyllä pitäneet  
julkisuudessa ääntä ympärivuorokautisen 

hoidon kattavuudesta.  
tai siis kattamattomuudesta.

➨ KAKS rahoitti väitöstutkimusta.
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala

MITÄ TARKOITTAA  
KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN?

Väitöskirja- ja yliopisto-opettaja 
Elina Sutela työstää Turun yli-
opistolla sosiaalipolitiikan alal-

ta poikkeuksellisen ajankohtaista ja 
yhteiskunnan kannalta kiinnostavaa 
väitöstutkimusta kohtuuhintaisesta 
asumisesta.

Suomalainen asuntopoliittinen 
puhe on täynnä monenlaisia tulkin-
toja asumisen kohtuuhintaisuudesta. 
Määritelmät ja mittaaminen kuiten-
kin jäävät epämääräisiksi.

– Tutkin nyt, millainen määritel-
mällinen, mitattava ja poliittinen koko-
naisuus on kohtuuhintainen asuminen 
Suomessa, Elina Sutela tiivistää tutki-
musaiheensa.

Tutkimuksessaan Sutela paneutuu 
erilaisiin vallitseviin käsityksiin siitä, 
milloin asumismenot ja tulot ovat so-
pivassa suhteessa, kun otetaan huomi-

oon asumisen riittävä laatu.
– Haluan selventää kohtuuhintai-

sen asumisen käsitteistöä ja mittaa-
mista. 

 Sutela kertoo tarkastelevansa sa-
malla sitä, miltä asumismenot näyt-
täytyvät Suomessa eri mittareilla eri 
väestöryhmissä ja asuinpaikoissa. Ja 
toisaalta sitä, millaiset mahdollisuu-
det erilaisilla kotitalouksilla on asua 
kohtuuhintaisesti kaupungeissa.

– Tarkastelen myös, kuinka Suo-
mi vertautuu asumismenoissa mui-
hin Euroopan maihin.

Kun kohtuuhintaisesta asumises-
ta puhutaan, katse kääntyy vääjää-
mättä myös kuntiin.

– Toinen tavoitteeni on jäsentää 
julkisen sektorin roolia asuntokysy-
myksessä etenkin kunnissa, ja tar-
kastella, mitä julkinen sektori tekee 

asumisen kohtuuhintaisuutta edis-
tääkseen - ja kuinka se perustelee 
toimiaan.

Sutela rajaa politiikkatoimien tar-
kastelun suurimpiin kaupunkeihin: 
Helsinkiin, Tampereeseen ja Turkuun.

– Kaupungeilla on paljon valtaa 
ohjata asuntopolitiikkaa esimerkik-
si kunnallisten vuokrataloyhtiöiden, 
maaomaisuuden ja viranomaishal-
linnon asiantuntijuuden avulla.

Sutela perustelee kolmen suu-
rimman kaupungin valintaa kohteik-
si myös sillä, että kohtuuhintaiseen 
asumiseen liittyy eniten vaikeuksia 
juuri näissä kaupungeissa.

– Silti tutkimustietoa tästä aihe-
piiristä on vähän.

Kuntapäättäjille Elina Sutela ha-
luaa korostaa asumista sosiaalisen oi-
keudenmukaisuuden kysymyksenä.

Elina Sutela haluaa  
vahvistaa  sosiaalipoliittista 
ajattelua suomalaisessa 
asuntopolitiikassa.
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➨ KAKS on tukenut tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

LUOTTAMUS TAKSEIHIN  

ROMAHTI

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR PUBLIC. AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 2.-7.12.2022. HAASTAT-
TELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 029. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LU-
KUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON KOKO AINEISTON TASOLLA SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME 
PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

– Myös asuntopolitiikan seuran-
tamittareiden tulee ilmentää sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden tavoitteita, 
hän sanoo ja jatkaa.

– Eli ei keskitytä vain asuntotuo-
tannon määrään, vaan laajemmin 
asumiseen liittyvien eriarvoisuuksi-
en tunnistamiseen ja vähentämiseen. 
Kuten siihen, ovatko asumismenot ja 
tulot sopivassa suhteessa ja kenelle.

Sutela kysyykin, millaisia asun-
toja laadullisesti syntyy ja toteu-
tuuko tässä prosessissa sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus.

– Kunnilla on iso merkitys siinä, 
millaisia asuntopoliittisia päätöksiä 
tehdään.

Sutela on sukeltanut aiheeseen 
suurella mielenkiinnolla. Väitösaihe 
löytyi kuitenkin vähän  vahingossa.

– Olin ajatellut keskittyä asuinalu-
eiden segregaatioon, mutta pääsinkin 
töihin kohtuuhintaista asumista kä-
sittelevään tutkimushankkeeseen. Se 
vei mukanaan, ja sopi kiinnostuksee-
ni kaupunkien eriarvoistumisesta.

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutki-
jana Elina Sutela sanoo seuranneen-
sa huolissaan poliitikkojen pohdintoja  
asumistukien leikkauksista.

– Asuntopolitiikkaa on viety ni-
menomaan asumistukia painottavaan 
suuntaan, kun vaihtoehtona olisi ol-
lut panostaa isommin julkiseen asun-
totuotantoon. Siksi puhe asumistuista 
leikkaamisesta nyt tuntuu irvokkaalta.

Tutkija tietää, että kohtuulliset 
asumismenot ovat yhä hankalam-
pi kysymys, kun inflaatio on korkea, 
rakentamisen kustannukset kohon-
neet ja energian hintojen nousu on 
ollut vuodenvaihteen kovin koti-
maan uutisaihe.

Sutela muistuttaa, että yksityisen 
vuokrasektorin vuokriin ei kohdistu 
sääntelyä.

– Lisäksi yksityisen vuokrasek- 
torin ja institutionaalisten vuokran- 
antajien osuus jatkaa kaupungeissa  
kasvuaan. Haluaisin nostaa keskus- 
teluun, mitä seurauksia tällä on asu- 
misen eriarvoistumiskehitykselle 
Suomessa. ∙

luottaa ulkomaan lento- 
liikenteeseen erittäin tai 
melko paljon.

luottaa kotimaan  
kaukojunaliikenteeseen.

luottaa takseihin 
joulukuun 2022  
gallupin mukaan.

vain 43 %
kansalaisista luotti  
takseihin vuonna 2017.

84 %

kansalaisista ilmaisee 
epäluottamuksensa 
takseihin.

48 %

79 %

75 % luottaa metro-/raitio-
vaunuliikenteeseen ja 
paikallisjunaliikenteeseen.

64 %

luottaa kotimaan 
lentoliikenteeseen.

51 %

luottaa linja-autojen  
paikallisliikenteeseen.

56 % luottaa linja-autojen  
kaukoliikenteeseen.

63 % 



Polemiikin luontokoulu

LAULUJOUTSEN (Cygnus cygnus)

Suomen kansallislintu.
• pituus 1,4 – 1,6 m  
• siipien kärkiväli 2,2 – 2,4 m 
• paino 6,5 – 11,5 kg

Vesikasveista ja sammalista  
koostuva pesäkeko rakennettu  
kuivalle maalle tai veteen.
Munii touko-kesäkuussa 4 – 6 munaa,  
joita naaras hautoo 35 – 42 vuorokautta.
Pesii yksittäispareina yleensä veden äärellä. 
Nykykannaksi arvioidaan yli 10 000 paria.
Nykyisin pesii lähes koko maassa määrältään  
runsastuen johtuen lajin rauhoituksesta 
ja sen yhteydessä tehdystä valistustyöstä.
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